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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Medicilândia
Fundo Municipal de Educação (FME)

Pregão Eletrônico - 006/2021

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

05/05/2021 08:46 05/05/2021 09:00 12/05/2021 09:00 17/05/2021 09:00 17/05/2021 09:01

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

05/05/2021 - 14:18 IMPUGNAÇÃO DE ENTREGA 12/05/2021 - 18:41 Indeferido Pedido: Impugnação sobre PRORROGAÇÃO
DE PZO.pdf
Julgamento: DECISÃO SOBRE A
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - ASSINADO.pdf

SEGUE EM ANEXO

Pelo exposto, RECEBO a impugnação interposta pela empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, CNPJ: 13.545.473/0001-16, em respeito à
igualdade de condições e em estrita observância aos demais princípios da Licitação, para no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, do pedido formulado, e mantenho o Edital
em seus termos originais, bem como o dia 17 de maio de 2021, às 09:00 horas para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2021 SRP.

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

0001 CORREIA L200 55,33 15 - UN Homologado

0002 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE L-200 TRITON 106,00 12 - UN Homologado

0003 FILTO SEPARADOR AGUA-L200 124,67 10 - UN Homologado

0004 MANGOTE RADIADOR SUPERIOR-L200 126,00 3 - UN Homologado

0005 RADIADOR L-200 TRITON 2.470,00 2 - UN Homologado

0006 BALANCIM DE VALVULA ADMISSAO-L200 83,67 2 - JG Homologado

0007 BALANCIM VALVULA DE ESCAPE -L200 83,67 2 - JG Homologado

0008 BRONZINA BIELA-L200 224,00 3 - JG Homologado

0009 BRONZINA DE MANCAL -L200 225,33 8 - UN Homologado

0010 CABEÇOTE-L200 2.140,00 2 - UN Homologado

0011 CORREIA DO ALTERNADOR L-200 TRITON 56,67 6 - UN Homologado

0012 CORREIA DE DIREÇÃO HIDRAULICA-L200 59,00 6 - UN Homologado

0013 CORREIA DENTARIA GRANDE-L200 123,33 6 - UN Homologado

0014 CORREIA DENTARIA PEQUENA-L200 85,67 6 - UN Homologado

0015 JUNTAS DO MOTOR-L200 505,00 2 - JG Homologado

0016 JUNTA DO CABEÇOTE L-200 TRITON 297,00 4 - UN Homologado

0017 POLIA EIXO DO VIRABREQUIM-L200 409,33 3 - UN Homologado

0018 RETENTOR COMANDO DE VALVULA-L200 74,33 3 - UN Homologado

0019 RETENTOR DA POLIA DO MOTOR-L200 72,67 3 - UN Homologado

0020 RETENTOR DO VOLANTE-L200 209,67 3 - UN Homologado

0021 TENSOR DE CORREIA DENTARIA GRANDE-
L200

167,67 6 - UN Homologado

0022 TENSOR DA CORREIA DENTARIA PEQUENA-
L200

168,00 6 - UN Homologado

0023 VALVULA DE ADMISSÃO-L200 221,67 2 - JG Homologado

0024 VALVULA ESCAPE-L200 224,33 2 - JG Homologado

0025 VELA AQUECEDORA DO MOTOR-L200 63,33 3 - UN Homologado

0026 VIRABREQUIM-L200 3.438,33 1 - UN Homologado

0027 CILINDRO DE RODA-L200 93,33 8 - UN Homologado

0028 CILINDRO MESTRE-L200 308,67 3 - UN Homologado

0029 CONJUNTO DE SAPATAS FREIO-L200 290,00 4 - JG Homologado

0030 DISCO DE FREIO L-200 TRITON 309,67 4 - UN Homologado

0031 HIDROVACUO-L200 1.006,67 2 - UN Homologado
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0032 JOGO DE CABO DE FREIO DE
ESTACIONAMENTO-L200

304,33 2 - JG Homologado

0033 LONA DE FREIO-L200 285,33 4 - JG Homologado

0034 PASTILHA DE FREIO L-200 TRITON 145,33 4 - JG Homologado

0035 TAMBOR DE FREIO L-200 TRITON 303,33 4 - UN Homologado

0036 1ºMOLA TRASEIRA-L200 328,33 4 - UN Homologado

0037 2ºMOLA TRASEIRA-L200 335,00 4 - UN Homologado

0038 3ºMOLA TRASEIRA-L200 340,00 4 - UN Homologado

0039 AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200 TRITON 290,00 6 - UN Homologado

0040 AMORTECEDOR TRASEIRO L-200 TRITON 298,33 6 - UN Homologado

0041 BALANÇA INFERIOR-L200 546,67 2 - UN Homologado

0042 BALANÇA SUPERIOR-L200 409,33 2 - UN Homologado

0043 BATENTE DE MOLA TRASEIRO L200 73,67 6 - UN Homologado

0044 BRAÇO AUXILIAR L200 269,33 3 - UN Homologado

0045 BRAÇO PITMAM-L200 206,00 3 - UN Homologado

0046 BUCHA DE AMORTECEDOR-L200 82,00 20 - UN Homologado

0047 BUCHA DE BALANÇA INFERIOR-L200 83,33 12 - UN Homologado

0048 BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR L-200 TRITON 48,67 6 - UN Homologado

0049 BUCHA DE MOLA L-200 TRITON 93,33 10 - UN Homologado

0050 FEIXO DE MOLA COMPLETO-L200 986,67 4 - UN Homologado

0051 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO -L200 22,67 8 - UN Homologado

0052 PINO DE CENTRO -L200 24,33 4 - UN Homologado

0053 PIVÔ DA BALANÇA INFERIOR L-200 TRITON 126,00 6 - UN Homologado

0054 PIVÔ SUPERIOR DA BALANÇA L-200 TRITON 124,00 6 - UN Homologado

0055 TERMINAL DE DIREÇÃO-L200 125,33 6 - UN Homologado

0056 ALTERNADOR(12WT)-L200 2.285,00 2 - UN Homologado

0057 BATERIA 90AP HP-L200 691,67 2 - UN Homologado

0058 FAROL L200 514,67 4 - UN Homologado

0059 LAMPADA H7 12V-L200 37,67 100 - UN Homologado

0060 LANTERNA PISCA DIANTEIRO-L200 123,67 4 - UN Homologado

0061 LANTERNA PISCA TRASEIRO-L200 123,67 4 - UN Homologado

0062 POLIA DO ALTERNADOR-L200 207,67 4 - UN Homologado

0063 CAIXA SATELITE COMPLETA
DIANT./TRASEIRA-L200

3.516,67 4 - UN Homologado

0064 CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR-L200 217,00 4 - UN Homologado

0065 CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE L-200 197,67 3 - UN Homologado

0066 COIFA EXTERNA-L200 48,00 6 - UN Homologado

0067 COIFA INTERNA-L200 47,67 6 - UN Homologado

0068 COROA E PIÃO-L200 2.400,00 3 - UN Homologado

0069 COXIN DA CAIXA -L200 72,33 6 - UN Homologado

0070 COXIN DE GABINE-L200 72,67 4 - JG Homologado

0071 COXIM DO MOTOR L-200 TRITON 311,00 8 - UN Homologado

0072 CABO DE EMBREAGEM - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

42,00 4 - UN Homologado

0073 CABO DE VELOCÍMETRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

44,00 6 - UN Homologado

0074 CAIXA SATELITE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

603,33 6 - UN Homologado

0075 CANDUITE DE EMBREAGEM - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

42,00 4 - UN Homologado

0076 COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

45,00 6 - UN Homologado

0077 COXIN DA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

297,67 3 - UN Homologado

0078 ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

486,67 3 - UN Homologado

0079 ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

506,67 3 - UN Homologado

0080 JUNTA HOMOCINÉTICA CAIXA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO

204,33 12 - UN Homologado

0081 KIT DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

609,33 12 - UN Homologado
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0082 KIT DIFERENCIAL COROA E PIÃO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

970,00 12 - UN Homologado

0083 PINO CENTRAL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

197,67 4 - UN Homologado

0084 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

46,67 4 - UN Homologado

0085 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

45,00 4 - UN Homologado

0086 FLEXIVEL DE EMBREAGEM - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

44,67 4 - UN Homologado

0087 BATERIA 100 HP - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

645,00 2 - UN Homologado

0088 CABO DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

210,33 4 - UN Homologado

0089 CHAVE DE SETA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

511,00 2 - UN Homologado

0090 CILINDRO DE INGNIÇÃO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

125,33 3 - UN Homologado

0091 CORREIA DO ALTERNADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

77,33 6 - UN Homologado

0092 JOGOS DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

130,00 4 - UN Homologado

0093 LAMPADA H7 12 V - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

42,00 100 - UN Homologado

0094 MOTOR DO LIMPADOR - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

392,67 2 - UN Homologado

0095 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

137,67 6 - UN Homologado

0096 AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

157,33 6 - UN Homologado

0097 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008

28,33 12 - UN Homologado

0098 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO -
KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008

31,67 12 - UN Homologado

0099 BUCHA DO EIXO TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

53,00 4 - UN Homologado

0100 CARA DE GATO BATEDOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

42,00 8 - UN Homologado

0101 CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

60,00 8 - UN Homologado

0102 CILINDRO DE RODA TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

62,33 8 - UN Homologado

0103 ESTABILIZADOR 204,33 3 - UN Homologado

0104 JOGO DE MOLA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

409,33 3 - UN Homologado

0105 KIT DO ESTABILIZADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

192,33 6 - UN Homologado

0106 KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO -
KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008

1.086,67 4 - UN Homologado

0107 PARAFUSOS DE RODA - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

27,67 20 - UN Homologado

0108 PORCA DA RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

29,00 20 - UN Homologado

0109 BARRA TORÇÃO DIREITA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

292,67 2 - UN Homologado

0110 BARRA TORÇÃO ESQUERDA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

292,67 2 - UN Homologado

0111 FACÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 511,00 2 - UN Homologado

0112 DISCO DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

186,00 4 - UN Homologado

0113 LONA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

56,67 6 - UN Homologado

0114 HIDRO VÁCUO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

511,00 2 - UN Homologado

0115 TAMBOR DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

204,33 4 - UN Homologado

0116 JOGO DE CABO DE FREIO DE
ESTACINAMENTO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

59,00 2 - UN Homologado

0117 PASTILHA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

28,33 6 - UN Homologado

0118 CILINDRO MESTRE - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

307,67 2 - UN Homologado
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0119 CORREIA DENTARIA - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

83,67 6 - UN Homologado

0120 COXIN DO MOTOR - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

115,33 6 - UN Homologado

0121 DESCARGA COM CATALIZADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO

370,00 2 - UN Homologado

0122 TENSOR DA CORREIA DENTÁRIA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

154,33 4 - UN Homologado

0123 JUNTA DO CABEÇOTE - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

68,33 4 - UN Homologado

0124 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

1.260,00 4 - UN Homologado

0125 SILENCIOSO INTERMEDIARIO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

309,33 4 - UN Homologado

0126 SILENCIOSO PRIMARIO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

204,33 4 - UN Homologado

0127 SONDA LAMBDA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

407,67 4 - UN Homologado

0128 VIRABREQUIM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

2.106,67 2 - UN Homologado

0129 BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 222,67 4 - UN Homologado

0130 BRONZINA DE BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

124,33 4 - UN Homologado

0131 BONZINA DE MANCAL - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

124,33 4 - UN Homologado

0132 VÁLVULA ADMISSÃO - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

264,33 4 - UN Homologado

0133 VÁLVULA ESCAPE - KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

264,33 4 - UN Homologado

0134 KIT BALANCIN - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

243,33 8 - UN Homologado

0135 BOMBA D` ÁGUA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

168,67 2 - UN Homologado

0136 BOMBA DE ÓLEO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
2008

302,67 3 - UN Homologado

0137 FILTRO DE AR PRIMÁRIO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

81,00 4 - UN Homologado

0138 FILTRO DE COMBUSTIVEL - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

27,67 4 - UN Homologado

0139 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

27,67 15 - UN Homologado

0140 RADIADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 666,67 1 - UN Homologado

0141 REFIL PARA BOMBA COMBUSTÍVEL - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

307,67 4 - UN Homologado

0142 RESERVATORIO DO RADIADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

123,33 4 - UN Homologado

0143 MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA -
KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008

43,00 6 - UN Homologado

0144 PARA BRISA DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

511,00 2 - UN Homologado

0145 PARA BRISA TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO 2008

590,00 2 - UN Homologado

0146 CAIXA SATELITE COMPLETA - WB 16210 5.418,33 4 - UN Homologado

0147 CILINDRO DE EMBREAGEM - WB 16210 275,67 6 - UN Homologado

0148 COROA DO PIÃO - WB 16210 - 4.248,33 2 - UN Homologado

0149 COXIN DA CAIXA - WB 16210 138,00 8 - UN Homologado

0150 EIXO INTERMEDIARIO- WB16210 1.712,67 4 - UN Homologado

0151 EIXO PILOTO - WB 16210 2.660,67 4 - UN Homologado

0152 EIXO SECUNDARIO -WB 16210 1.635,00 4 - UN Homologado

0153 ENGRENAGEN DA 3ª MARCHA - WB 16210 - 1.090,67 4 - UN Homologado

0154 ENGRENAGEN DA 4ª MARCHA - WB 16210 1.264,00 4 - UN Homologado

0155 ENGRENAGEN DA 5ª MARCHA - WB 16210 1.943,33 4 - UN Homologado

0156 ENGRENAGEN DA RÉ MARCHA - WB 16210 950,00 4 - UN Homologado

0157 KIT DE EMBREAGEM - WB 16210 4.046,67 14 - UN Homologado

0158 LUVA DO CARDAN - WB 16210 780,33 4 - UN Homologado

0159 LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - WB 16210 716,00 4 - UN Homologado

0160 PONTEIRA DO CARDAN WB 16210 540,00 4 - UN Homologado

0161 PORCA DE REGULAGEM DA CAIXA SATELITE -
WB 16210

261,67 4 - UN Homologado
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0162 PORCA DE REGULAGEM DO PIÃO - WB 16210 281,33 4 - UN Homologado

0163 PORCA DO PIÃO - WB 16210 125,67 4 - UN Homologado

0164 PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM
PORCA - WB 16210

33,00 40 - UN Homologado

0165 PRISIONEIRO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA
- WB 16210

34,00 40 - UN Homologado

0166 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - WB 16210 672,00 4 - UN Homologado

0167 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
WB 16210

57,67 20 - UN Homologado

0168 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA -
WB 16210

84,33 20 - UN Homologado

0169 RETENTOR DO PIÃO -WB 16210 108,33 8 - UN Homologado

0170 ROLAMENTO CAIXA SATELITE - WB 16210 583,33 4 - UN Homologado

0171 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - WB
16210

277,33 14 - UN Homologado

0172 ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTRENO - WB
16210

338,67 14 - UN Homologado

0173 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO WB
16210

357,67 14 - UN Homologado

0174 ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - WB
16210

171,00 14 - UN Homologado

0175 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTRENO
VOLARE 4X4

173,00 10 - UN Homologado

0176 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO
VOLARE 4X4

202,67 10 - UN Homologado

0177 ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO
VOLARE 4X4

170,33 10 - UN Homologado

0178 SEMI EIXO - VOLARE 4X4 785,00 4 - UN Homologado

0179 TERMINAL DE DIREÇÃO VOLARE 4X4 246,00 12 - UN Homologado

0180 BATERIA 150 HP VOLARE 4X4 956,67 6 - UN Homologado

0181 FAROL - VOLARE 4X4 151,67 6 - UN Homologado

0182 1ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4 286,67 15 - UN Homologado

0183 1ª MOLA TRASEIRA VOLARE 4X4 290,00 15 - UN Homologado

0184 2ª MOLA TRASEIRA VOLARE 4X4 291,67 15 - UN Homologado

0185 2ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4 291,67 15 - UN Homologado

0186 3ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4 263,33 15 - UN Homologado

0187 AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE 4X4 873,33 20 - UN Homologado

0188 AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 4X4 480,67 20 - UN Homologado

0189 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO
VOLARE 4X4

19,33 40 - UN Homologado

0190 BUCHA DE MOLA VOLARE 4X4 88,00 30 - UN Homologado

0191 CUICA DE FREIO DIANTEIRA VOLARE 4X4 268,67 10 - UN Homologado

0192 CUICA DE FREIO TRASEIRA VOLARE 4X4 313,67 10 - UN Homologado

0193 DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA VOLARE
4X4

29,33 20 - UN Homologado

0194 DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA VOLARE 4X4 30,00 20 - UN Homologado

0195 LONA DE FREIO DIANTEIRA VOLARE 4X4 195,00 12 - UN Homologado

0196 LONA DE FREIO TRASEIRA VOLARE 4X4 - 195,00 12 - UN Homologado

0197 MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA VOLARE 4X4 142,67 12 - UN Homologado

0198 MOLA DA CUÍCA TRASEIRA VOLARE 4X4 142,67 12 - UN Homologado

0199 MOLA DO PATINS DO FREIO VOLARE 4X4 24,67 12 - UN Homologado

0200 REGULADOR DE FREIO VOLARE 4X4 68,33 12 - UN Homologado

0201 SAPATA DO FREIO VOLARE 4X4 182,33 8 - UN Homologado

0202 TAMBOR DE FREIO VOLARE 4X4 961,67 20 - UN Homologado

0203 VÁLVULA DE DESCARGA AR VOLARE 4X4 416,67 12 - UN Homologado

0204 VÁLVULA DE FREIO (PEDAL) VOLARE 4X4 1.141,00 12 - UN Homologado

0205 VÁLVULA REGULADORA VOLARE 4X4 747,67 12 - UN Homologado

0206 CORREIA DO MOTOR VOLARE 4X4 206,00 16 - UN Homologado

0207 COXIN DO MOTOR VOLARE 4X4 115,33 6 - UN Homologado

0208 ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR
VOLARE 4X4

653,33 4 - UN Homologado

0209 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) VOLARE
4X4

581,67 12 - UN Homologado

0210 VIRABREQUIM VOLARE 4X4 4.775,33 2 - UN Homologado
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0211 BARRA DE DIREÇAO LATERAL VOLARE 4X4 799,00 3 - UN Homologado

0212 BOMBA ALIMENTADORA VOLARE 4X4 608,00 6 - UN Homologado

0213 BOMBA D` ÁGUA VOLARE 4X4 708,33 6 - UN Homologado

0214 ELEMENTO BICO INGETOR VOLARE 4X4 380,00 12 - UN Homologado

0215 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE 4X4
-

758,00 6 - UN Homologado

0216 FILTRO DE AR PRIMÁRIO VOLARE 4X4 125,33 40 - UN Homologado

0217 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO VOLARE 4X4 - 76,33 40 - UN Homologado

0218 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 VOLARE 4X4 326,67 40 - UN Homologado

0219 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE 4X4 337,00 40 - UN Homologado

0220 FILTRO SEPARADOR AGUA VOLARE 4X4 126,33 20 - UN Homologado

0221 MANGOTE RADIADOR INFERIOR VOLARE 4X4 255,33 3 - UN Homologado

0222 MANGOTE RADIADOR SUPERIOR VOLARE 4X4 258,67 3 - UN Homologado

0223 RADIADOR VOLARE 4X4 3.100,00 2 - UN Homologado

0224 PARA BRISA DIANTEIRO VOLARE 4X4 3.070,00 2 - UN Homologado

0225 CABO DE BATERIA 27,00 40 - M Homologado

0226 MOTOR DE PARTIDA - WB16210 2.862,33 2 - UN Homologado

0227 MOTOR DE PARTIDA - 15190 WOLKS 3.056,67 6 - UN Homologado

0228 MOTOR DE PARTIDA - W8 2.686,67 2 - UN Homologado

0229 MOTOR DE PARTIDA - AGRALE 1.853,67 2 - UN Homologado

0230 MOTOR DE PARTIDA - V8 1.063,33 2 - UN Homologado

0231 MOTOR DE PARTIDA - VOLARE 4X4 4.106,00 2 - UN Homologado

0232 MOTOR DE PARTIDA - V6 2.030,00 2 - UN Homologado

0233 TERMINAL DE BATERIA 18,33 100 - UN Homologado

0234 CARCAÇA DE MOTOR - WB 16210 12.766,67 1 - UN Homologado

0235 CARCAÇA DE MOTOR - 15190 WOLKS 12.766,67 1 - UN Homologado

0236 CARCAÇA DE MOTOR - W8 12.280,00 1 - UN Homologado

0237 CARCAÇA DE MOTOR - AGRALE 12.285,00 1 - UN Homologado

0238 CARCAÇA DE MOTOR - V8 11.296,67 1 - UN Homologado

0239 CARCAÇA DE MOTOR - VOLARE 4X4 11.296,67 1 - UN Homologado

0240 CARCAÇA DE MOTOR - V6 11.280,00 1 - UN Homologado

0241 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - WB 16210 5.436,67 1 - UN Homologado

0242 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - 15190 WOLKS 5.436,67 1 - UN Homologado

0243 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - W8 - 4.870,00 1 - UN Homologado

0244 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - AGRALE 4.903,33 1 - UN Homologado

0245 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - V8 4.820,00 1 - UN Homologado

0246 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - VOLARE 4X4 4.820,00 1 - UN Homologado

0247 CARCAÇA DE DIFERENCIAL - V6 - 4.818,33 1 - UN Homologado

0248 PROTEÇÃO NA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- WB16210

415,33 20 - UN Homologado

0249 PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- 15190 WOLKS

417,67 50 - UN Homologado

0250 PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- W8

422,67 20 - UN Homologado

0251 PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- AGRALE

422,67 20 - UN Homologado

0252 PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- V8

424,33 20 - UN Homologado

0253 PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- VOLARE 4X4

424,33 20 - UN Homologado

0254 PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS
- V6

428,33 20 - UN Homologado

0255 VIDRO DA JANELA LATERAL - WB 16210 225,00 20 - UN Homologado

0256 VIDRO DA JANELA LATERAL - 15190 WOLKS 225,00 60 - UN Homologado

0257 VIDRO DA JANELA LATERAL - W8 234,00 20 - UN Homologado

0258 VIDRO DA JANELA LATERAL - AGRALE 234,00 20 - UN Homologado

0259 VIDRO DA JANELA LATERAL - V8 236,00 20 - UN Homologado

0260 VIDRO DA JANELA LATERAL - VOLARE 4X4 236,00 20 - UN Homologado

0261 VIDRO DA JANELA LATERAL - V6 - 237,33 20 - UN Homologado

0262 CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL. 197,33 400 - UN Homologado

0263 EXTINTOR ABC 4KG 324,00 10 - UN Homologado
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0264 SIRENE DE MARCHA RÉ - WB16210 63,33 4 - UN Homologado

0265 SIRENE DE MARCHA RÉ - 15190 WOLKS 68,33 12 - UN Homologado

0266 SIRENE DE MARCHA RÉ - W8 - 61,00 4 - UN Homologado

0267 SIRENE DE MARCHA RÉ - AGRALE 72,00 4 - UN Homologado

0268 SIRENE DE MARCHA RÉ - V8 - 62,33 4 - UN Homologado

0269 SIRENE DE MARCHA RÉ - VOLARE 4X4 63,67 4 - UN Homologado

0270 SIRENE DE MARCHA RÉ - V6 - 64,67 4 - UN Homologado

0271 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - WB 16210 5.520,00 1 - UN Homologado

0272 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - 15190
WOLKS

5.520,00 3 - UN Homologado

0273 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - W8 - 3.787,33 1 - UN Homologado

0274 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - V6 3.787,33 1 - UN Homologado

0275 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - AGRALE 3.789,33 1 - UN Homologado

0276 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - V8 - 3.789,33 1 - UN Homologado

0277 SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - VOLARE
4X4

3.789,33 1 - UN Homologado

0278 ROLAMENTO DE CENTRO - WB 16210 324,00 13 - UN Homologado

0279 ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - WB
16210

44,33 4 - UN Homologado

0280 ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO -WB
16210

170,33 4 - UN Homologado

0281 SEMI EIXO - WB 16210 1.057,33 8 - UN Homologado

0282 TERMINAL DE DIREÇÃO - WB 16210 - 194,67 20 - UN Homologado

0283 ALTENADOR (24WT) - WB 16210 1.808,33 6 - UN Homologado

0284 BATERIA 150 HP - WB 16210 946,67 8 - UN Homologado

0285 ESTATOR 24 V - WB 16210 155,00 12 - UN Homologado

0286 FAROL WB 16210 225,33 8 - UN Homologado

0287 LAMPADA H7 24 V - WB 16210 47,67 50 - UN Homologado

0288 LAMPADA H7 12V WB 16210 37,67 50 - UN Homologado

0289 POLIA DO ALTERNADOR - WB 16210 156,00 6 - UN Homologado

0290 ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR -
WB 16210

119,67 10 - UN Homologado

0291 ROLAMENTO TRAZEIRO DO ALTERNADOR -
WB 16210

78,00 10 - UN Homologado

0292 ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR DE
PARTIDA - WB 16210

44,33 16 - UN Homologado

0293 ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR DE
PARTIDA - WB 16210

43,67 16 - UN Homologado

0294 1ª MOLA DIANTEIRA - WB 16210 308,33 14 - UN Homologado

0295 1ª MOLA TRASEIRA - WB 16210 308,33 14 - UN Homologado

0296 AMORTECEDOR DIANTEIRO WB16210 633,00 30 - UN Homologado

0297 AMORTECEDOR TRASEIRO - WB 16210 633,00 30 - UN Homologado

0298 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
WB 16210

15,00 34 - UN Homologado

0299 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO -
WB 16210

15,00 34 - UN Homologado

0300 BUCHA DE MOLA - WB 16210 54,67 34 - UN Homologado

0301 MOLA MESTRE DIANTEIRA - WB 16210 321,67 20 - UN Homologado

0302 MOLA MESTRE TRASEIRA - WB 16210 322,67 20 - UN Homologado

0303 CUICA DE FREIO DIANTEIRA - WB 16210 401,00 16 - UN Homologado

0304 CUICA DE FREIO TRASEIRA - WB 16210 401,00 16 - UN Homologado

0305 LONA DE FREIO DIANTEIRA - WB 16210 - 276,33 16 - UN Homologado

0306 LONA DE FREIO TRASEIRA - WB 16210 421,00 16 - UN Homologado

0307 MANETE DE FREIO - WB 16210 756,00 16 - UN Homologado

0308 MOLA DA CUICA DIANTEIRA WB 16210 153,00 16 - UN Homologado

0309 MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - WB 16210 153,00 16 - UN Homologado

0310 MOLA DO PATINS DO FREIO - WB 16210 30,67 16 - UN Homologado

0311 REGULADOR DE FREIO - WB 16210 181,67 16 - UN Homologado

0312 SAPATA DO FREIO - WB 16210 181,67 16 - UN Homologado

0313 TAMBOR DE FREIO - WB 16210 990,00 30 - UN Homologado

0314 VÁLVULA DE DESCARGA AR - WB 16210 417,00 18 - UN Homologado

0315 VALVULA DE FREIO (PEDAL) WB16210 983,33 18 - UN Homologado
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0316 VÁLVULA REGULADORA - WB 16210 742,67 18 - UN Homologado

0317 BRONZINA BIELA - WB 16210 625,33 6 - JG Homologado

0318 BROZINA DE MANCAL - WB 16210 203,00 6 - UN Homologado

0319 CORREIA DO MOTOR - WB 16210 149,00 20 - UN Homologado

0320 COXIN DO MOTOR - WB 16210 134,67 10 - UN Homologado

0321 ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - WB
16210

661,00 4 - UN Homologado

0322 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - WB
16210

584,00 16 - UN Homologado

0323 VIRABREQUIM - WB 16210 5.356,67 4 - UN Homologado

0324 BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - WB 16210 760,00 8 - UN Homologado

0325 BARRA DE DIREÇAO LATERAL - WB 16210 - 766,67 8 - UN Homologado

0326 BICO ENGETOR - WB 16210 240,67 16 - UN Homologado

0327 BOMBA ALIMENTADORA - WB 16210 1.330,00 8 - UN Homologado

0328 BOMBA D` ÁGUA - WB 16210 - 426,00 8 - UN Homologado

0329 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - WB 16210 754,67 8 - UN Homologado

0330 BOMBA DE OLEO MOTOR - WB 16210 754,67 6 - UN Homologado

0331 BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO - WB 16210 1.666,67 6 - UN Homologado

0332 ELEMENTO BICO INGETOR - WB 16210 - 243,00 12 - UN Homologado

0333 FILTRO DE AR PRIMÁRIO - WB 16210 - 170,33 30 - UN Homologado

0334 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - WB 16210 85,67 30 - UN Homologado

0335 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - WB 16210 93,67 24 - UN Homologado

0336 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - WB 16210 - 60,67 24 - UN Homologado

0337 FILTRO SEPARADOR AGUA - WB 16210 92,67 20 - UN Homologado

0338 MANGOTE RADIADOR INFERIOR - WB 16210 151,00 6 - UN Homologado

0339 RADIADOR - WB 16210 4.490,00 4 - UN Homologado

0340 PARA BRISA DIANTEIRO LADO
DIREITO/ESQUERDO - WB 16210

2.130,00 4 - UN Homologado

0341 CAIXA SATELITE COMPLETA - V6 3.925,00 2 - UN Homologado

0342 CILINDRO DE EMBREAGEM - V6 591,00 3 - UN Homologado

0343 COROA DO PIÃO - V6 1.795,00 2 - UN Homologado

0344 COXIN DA CAIXA - V6 80,67 6 - UN Homologado

0345 CRUZETA - V6 - 124,00 12 - UN Homologado

0346 EIXO INTERMEDIARIO - V6 2.375,33 2 - UN Homologado

0347 EIXO PILOTO - V6 1.259,33 2 - UN Homologado

0348 EIXO SECUNDARIO - V6 1.692,67 2 - UN Homologado

0349 ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - V6 963,33 2 - UN Homologado

0350 ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - V6 - 971,67 2 - UN Homologado

0351 KIT DE EMBREAGEM - V6 - 1.681,00 12 - UN Homologado

0352 LUVA DO CARDAN - V8 448,00 2 - UN Homologado

0353 LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - V6 530,67 2 - UN Homologado

0354 PONTEIRA DO CARDAN - V6 348,00 2 - UN Homologado

0355 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - V6 - 500,67 2 - UN Homologado

0356 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
V6

24,00 15 - UN Homologado

0357 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - V6 27,33 15 - UN Homologado

0358 RETENTOR DO PIÃO - V6 45,00 4 - UN Homologado

0359 ROLAMENTO CAIXA SATELITE - V6 - 137,33 2 - UN Homologado

0360 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - V6 122,67 10 - UN Homologado

0361 ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTRENO - V6 - 121,67 10 - UN Homologado

0362 ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO - V6 201,67 10 - UN Homologado

0363 ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - V6 93,33 10 - UN Homologado

0364 ROLAMENTO DE CENTRO - V6 336,33 12 - UN Homologado

0365 ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - V6 137,67 2 - UN Homologado

0366 ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - V6 33,33 2 - UN Homologado

0367 ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO - V6 326,67 2 - UN Homologado

0368 SEMI EIXO - V6 - 790,00 4 - UN Homologado

0369 TERMINAL DE DIREÇÃO - V6 174,33 12 - UN Homologado

0370 ALTENADOR (24WT) - V6 1.314,00 3 - UN Homologado
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0371 AUTOMÁTICO 24 V - V6 419,33 8 - UN Homologado

0372 BATERIA 150 HP - V6 960,00 6 - UN Homologado

0373 BUZINA 24 V - V6 182,00 4 - UN Homologado

0374 FAROL - V6 173,33 6 - UN Homologado

0375 LAMPADA H7 12 V - V6 39,33 100 - UN Homologado

0376 LAMPADA H7 24 V - V6 47,67 50 - UN Homologado

0377 MOTOR DO LIMPADOR - V6 441,00 2 - UN Homologado

0378 REGULADOR 034 12 V - V6 278,67 4 - UN Homologado

0379 REGULADOR 034 24 V - V6 - 391,00 4 - UN Homologado

0380 ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR -
V6

119,00 8 - UN Homologado

0381 ROLAMENTO TRAZEIRO DO ALTERNADOR - V6 83,33 8 - UN Homologado

0382 1ª MOLA DIANTEIRA - V6 313,33 15 - UN Homologado

0383 1ª MOLA TRASEIRA - V6 315,33 15 - UN Homologado

0384 2ª MOLA TRASEIRA - V6 316,67 15 - UN Homologado

0385 2ª MOLA DIANTEIRA - V6 318,33 15 - UN Homologado

0386 3ª MOLA DIANTEIRA - V6 208,67 15 - UN Homologado

0387 3ª MOLA TRASEIRA - V6 216,67 15 - UN Homologado

0388 AMORTECEDOR DIANTEIRO - V6 411,00 20 - UN Homologado

0389 AMORTECEDOR TRASEIRO - V6 223,33 20 - UN Homologado

0390 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
V6

15,00 40 - UN Homologado

0391 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO -
V6

15,00 40 - UN Homologado

0392 BUCHA DE MOLA - V6 89,33 30 - UN Homologado

0393 CILINDRO MESTRE FREIO - V6 - 739,33 4 - UN Homologado

0394 CUICA DE FREIO DIANTEIRA - V6 407,33 10 - UN Homologado

0395 CUICA DE FREIO TRASEIRA - V6 410,67 10 - UN Homologado

0396 DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - V6 27,67 20 - UN Homologado

0397 DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - V6 30,00 20 - UN Homologado

0398 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - V6 262,33 8 - UN Homologado

0399 LONA DE FREIO DIANTEIRA - V6 265,33 12 - UN Homologado

0400 LONA DE FREIO TRASEIRA - V6 196,33 12 - UN Homologado

0401 MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - V6 - 138,33 12 - UN Homologado

0402 MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - V6 138,33 12 - UN Homologado

0403 MOLA DO PATINS DO FREIO - V6 29,33 12 - UN Homologado

0404 PASTILHA DE FREIO - V6 133,67 18 - UN Homologado

0405 REGULADOR DE FREIO - V6 55,67 12 - UN Homologado

0406 SAPATA DO FREIO - V6 152,33 8 - UN Homologado

0407 TAMBOR DE FREIO - V6 628,67 12 - UN Homologado

0408 BRONZINA BIELA - V6 86,67 3 - UN Homologado

0409 BROZINA DE MANCAL - V6 101,00 3 - UN Homologado

0410 CORREIA DO MOTOR - V6 177,67 16 - UN Homologado

0411 COXIN DO MOTOR - V6 - 83,67 6 - UN Homologado

0412 ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - V6 - 655,00 4 - UN Homologado

0413 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - V6 471,67 12 - UN Homologado

0414 VIRABREQUIM - V6 - 4.525,00 2 - UN Homologado

0415 BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - V6 600,67 3 - UN Homologado

0416 BARRA DE DIREÇAO LATERAL - V6 537,67 3 - UN Homologado

0417 BICO ENGETOR - V6 555,00 12 - UN Homologado

0418 BOMBA ALIMENTADORA - V6 413,00 6 - UN Homologado

0419 BOMBA D` ÁGUA - V6 - 426,67 6 - UN Homologado

0420 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V6 1.012,67 6 - UN Homologado

0421 FILTRO DE AR PRIMÁRIO - V6 125,00 40 - UN Homologado

0422 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - V6 79,00 40 - UN Homologado

0423 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - V6 102,00 40 - UN Homologado

0424 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V6 115,00 40 - UN Homologado

0425 FILTRO SEPARADOR AGUA - V6 65,67 20 - UN Homologado

0426 MANGOTE RADIADOR INFERIOR - V6 115,00 3 - UN Homologado



Página 10 de 1189

0427 RADIADOR - V6 2.753,33 2 - UN Homologado

0428 PARA BRISA DIANTEIRO - V6 - 3.071,67 4 - UN Homologado

0429 CAIXA SATELITE COMPLETA - V8 3.282,67 10 - UN Homologado

0430 CILINDRO DE EMBREAGEM - V8 594,33 3 - UN Homologado

0431 COROA DO PIÃO - V8 - 2.545,00 2 - UN Homologado

0432 CRUZETA DO DARDAM - V8 102,33 6 - UN Homologado

0433 EIXO INTERMEDIARIO - V8 2.397,33 2 - UN Homologado

0434 EIXO PILOTO - V8 1.247,00 10 - UN Homologado

0435 EIXO SECUNDARIO - V8 1.679,33 2 - UN Homologado

0436 ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - V8 943,33 2 - UN Homologado

0437 ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - V8 943,33 2 - UN Homologado

0438 KIT DE EMBREAGEM - V8 3.555,00 12 - UN Homologado

0439 LUVA DO CARDAN - V6 - 446,67 2 - UN Homologado

0440 LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - V8 530,67 2 - UN Homologado

0441 PONTEIRA DO CARDAN - V8 347,67 2 - UN Homologado

0442 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - V8 456,00 2 - UN Homologado

0443 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
V8

122,67 15 - UN Homologado

0444 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - V8 73,67 15 - UN Homologado

0445 RETENTOR DO EIXO PILOTO - V8 85,67 4 - UN Homologado

0446 RETENTOR DO PIÃO - V8 185,67 4 - UN Homologado

0447 ROLAMENTO CAIXA SATELITE - V8 360,00 2 - UN Homologado

0448 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - V8 122,00 10 - UN Homologado

0449 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO - V8 201,00 10 - UN Homologado

0450 ROLAMENTO DE CENTRO - V8 344,33 12 - UN Homologado

0451 ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - V8 134,33 2 - UN Homologado

0452 ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - V8 29,33 2 - UN Homologado

0453 ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO - V8 329,67 2 - UN Homologado

0454 SEMI EIXO - V8 791,67 4 - UN Homologado

0455 TERMINAL DE DIREÇÃO - V8 166,00 12 - UN Homologado

0456 ALTENADOR (24WT) - V8 1.318,33 3 - UN Homologado

0457 BATERIA 150 HP - V8 960,00 6 - UN Homologado

0458 BUZINA 24 V - V8 - 178,33 4 - UN Homologado

0459 LAMPADA H7 12 V - V8 39,67 100 - UN Homologado

0460 LAMPADA H7 24 V - V8 - 47,33 100 - UN Homologado

0461 MOTOR DO LIMPADOR - V8 563,00 2 - UN Homologado

0462 1ª MOLA DIANTEIRA - V8 258,33 15 - UN Homologado

0463 1ª MOLA TRASEIRA - V8 256,67 15 - UN Homologado

0464 2ª MOLA TRASEIRA - V8 258,67 15 - UN Homologado

0465 2ª MOLA DIANTEIRA - V8 257,33 15 - UN Homologado

0466 AMORTECEDOR DIANTEIRO - V8 413,67 20 - UN Homologado

0467 AMORTECEDOR TRASEIRO - V8 224,33 20 - UN Homologado

0468 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
V8

15,67 40 - UN Homologado

0469 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO -
V8

15,67 40 - UN Homologado

0470 BUCHA DE MOLA - V8 88,00 30 - UN Homologado

0471 CUICA DE FREIO DIANTEIRA - V8 417,33 10 - UN Homologado

0472 CUICA DE FREIO TRASEIRA - V8 417,33 10 - UN Homologado

0473 LONA DE FREIO DIANTEIRA - V8 194,00 12 - UN Homologado

0474 LONA DE FREIO TRASEIRA - V8 194,00 12 - UN Homologado

0475 MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - V8 142,33 12 - UN Homologado

0476 MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - V8 142,33 12 - UN Homologado

0477 MOLA DO PATINS DO FREIO - V8 34,67 12 - UN Homologado

0478 REGULADOR DE FREIO - V8 52,00 12 - UN Homologado

0479 SAPATA DO FREIO - V8 153,00 8 - UN Homologado

0480 TAMBOR DE FREIO - V8 621,00 20 - UN Homologado

0481 BRONZINA BIELA - V8 91,33 3 - JG Homologado

0482 BROZINA DE MANCAL - V8 93,67 6 - UN Homologado
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0483 CORREIA DO MOTOR - V8 179,00 16 - UN Homologado

0484 COXIN DO MOTOR - V8 87,00 6 - UN Homologado

0485 ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - V8 651,67 4 - UN Homologado

0486 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - V8 469,33 12 - UN Homologado

0487 VIRABREQUIM - V8 - 4.520,00 2 - UN Homologado

0488 BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - V8 616,67 3 - UN Homologado

0489 BARRA DE DIREÇAO LATERAL - V8 542,67 3 - UN Homologado

0490 BOMBA ALIMENTADORA - V8 360,00 6 - UN Homologado

0491 BOMBA D` ÁGUA - V8 425,00 6 - UN Homologado

0492 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V8 1.012,00 6 - UN Homologado

0493 FILTRO DE AR PRIMÁRIO - V8 - 128,33 40 - UN Homologado

0494 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - V8 - 79,00 40 - UN Homologado

0495 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - V8 - 104,00 40 - UN Homologado

0496 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V8 114,33 40 - UN Homologado

0497 FILTRO SEPARADOR AGUA - V8 64,00 20 - UN Homologado

0498 RADIADOR - V8 - 2.813,33 1 - UN Homologado

0499 PARA BRISA DIANTEIRO - V8 3.057,67 2 - UN Homologado

0500 CAIXA SATELITE COMPLETA - AGRALE 3.935,00 3 - UN Homologado

0501 CILINDRO DE EMBREAGEM - AGRALE 771,00 4 - UN Homologado

0502 COROA DO PIAO AGRALE 2.560,00 3 - UN Homologado

0503 JOGO PLANETARIA - AGRALE 627,67 3 - JG Homologado

0504 KIT DE EMBREAGEM - AGRALE 3.572,33 15 - UN Homologado

0505 LUVA DO CARDAN - AGRALE 461,00 3 - UN Homologado

0506 PONTEIRA DO CARDAN - AGRALE 344,00 3 - UN Homologado

0507 PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM
PORCA - AGRALE

29,00 20 - UN Homologado

0508 PRISIONERO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA
- AGRALE -

29,00 20 - UN Homologado

0509 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
AGRALE

40,00 15 - UN Homologado

0510 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA -
AGRALE

44,00 15 - UN Homologado

0511 ROLAMENTO CAIXA SATELITE - AGRALE 351,00 3 - UN Homologado

0512 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO -
AGRALE

122,00 10 - UN Homologado

0513 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTRENO -
AGRALE

115,00 10 - UN Homologado

0514 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO -
AGRALE

329,33 10 - UN Homologado

0515 ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO -
AGRALE

168,67 10 - UN Homologado

0516 ROLAMENTO DE CENTRO - AGRALE 312,00 12 - UN Homologado

0517 ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - AGRALE - 202,67 3 - UN Homologado

0518 SEMI EIXO - AGRALE 835,00 4 - UN Homologado

0519 TERMINAL DE DIREÇÃO - AGRALE - 218,00 12 - UN Homologado

0520 BATERIA 150 HP - AGRALE 960,00 6 - UN Homologado

0521 1ª MOLA DIANTEIRA - AGRALE 260,67 15 - UN Homologado

0522 1ª MOLA TRASEIRA - AGRALE 260,67 15 - UN Homologado

0523 AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRALE 413,67 20 - UN Homologado

0524 AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRALE 237,33 20 - UN Homologado

0525 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
AGRALE

17,00 40 - UN Homologado

0526 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO -
AGRALE

16,67 40 - UN Homologado

0527 BUCHA DE MOLA - AGRALE 99,67 30 - UN Homologado

0528 LONA DE FREIO DIANTEIRA - AGRALE 196,67 12 - UN Homologado

0529 LONA DE FREIO TRASEIRA - AGRALE - 196,67 12 - UN Homologado

0530 MANETE DE FREIO - AGRALE 560,00 6 - UN Homologado

0531 MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - AGRALE 115,00 12 - UN Homologado

0532 MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - AGRALE 157,00 12 - UN Homologado

0533 SAPATA DO FREIO - AGRALE 154,00 8 - UN Homologado

0534 TAMBOR DE FREIO - AGRALE 631,67 20 - UN Homologado
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0535 BRONZINA BIELA - AGRALE - 94,67 3 - JG Homologado

0536 BROZINA DE MANCAL - AGRALE 102,00 6 - UN Homologado

0537 CORREIA DO MOTOR - AGRALE - 183,33 16 - UN Homologado

0538 COXIN DO MOTOR - AGRALE 833,33 6 - UN Homologado

0539 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) -
AGRALE

502,33 12 - UN Homologado

0540 VIRABREQUIM - AGRALE - 4.511,67 3 - UN Homologado

0541 BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - AGRALE 538,33 3 - UN Homologado

0542 BARRA DE DIREÇAO LATERAL - AGRALE 540,00 3 - UN Homologado

0543 BOMBA D` ÁGUA - AGRALE 474,33 6 - UN Homologado

0544 FILTRO DE AR PRIMÁRIO - AGRALE 185,33 40 - UN Homologado

0545 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - AGRALE 83,67 40 - UN Homologado

0546 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - AGRALE 115,33 40 - UN Homologado

0547 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE AGRALE 208,33 40 - UN Homologado

0548 FILTRO SEPARADOR AGUA - AGRALE 126,67 20 - UN Homologado

0549 RADIADOR - AGRALE - 3.099,33 3 - UN Homologado

0550 PARA BRISA DIANTEIRO - AGRALE - 2.990,00 3 - UN Homologado

0551 CORREIA - AGRALE 175,00 15 - UN Homologado

0552 CAIXA SATELITE COMPLETA -W8 4.196,67 3 - UN Homologado

0553 CILINDRO DE EMBREAGEM - W8 - 765,00 4 - UN Homologado

0554 COXIN DA CAIXA -W8 148,33 6 - UN Homologado

0555 CRUZETA DO CARDAM - W8 106,33 6 - UN Homologado

0556 KIT DE EMBREAGEM -W8 1.826,67 4 - UN Homologado

0557 LUVA DO CARDAN - W8 - 486,67 2 - UN Homologado

0558 PONTEIRA DO CARDAN - W8 414,00 2 - UN Homologado

0559 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
W8

45,00 15 - UN Homologado

0560 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA -
W8

53,33 15 - UN Homologado

0561 ROLAMENTO DE CENTRO -W8 308,67 12 - UN Homologado

0562 ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO -W8 270,00 2 - UN Homologado

0563 SEMI EIXO - W8 804,33 4 - UN Homologado

0564 TERMINAL DE DIREÇÃO - W8 173,33 12 - UN Homologado

0565 AMORTECEDOR DIANTEIRO - W8 413,33 20 - UN Homologado

0566 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
W8

16,00 40 - UN Homologado

0567 BUCHA DE MOLA -W8 88,00 30 - UN Homologado

0568 MOLA MESTRE DIANTEIRA - W8 - 262,33 24 - UN Homologado

0569 MOLA MESTRE TRASEIRA - W8 262,33 24 - UN Homologado

0570 CUICA DE FREIO DIANTEIRA -W8 403,67 10 - UN Homologado

0571 CUICA DE FREIO TRASEIRA - W8 403,67 10 - UN Homologado

0572 DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - W8 27,67 20 - UN Homologado

0573 DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - W8 30,00 20 - UN Homologado

0574 LONA DE FREIO DIANTEIRA -W8 195,67 12 - JG Homologado

0575 LONA DE FREIO TRASEIRA - W8 195,67 12 - JG Homologado

0576 MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - W8 140,67 12 - UN Homologado

0577 MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - W8 141,67 12 - UN Homologado

0578 MOLA DO PATINS DO FREIO - W8 29,33 12 - UN Homologado

0579 REGULADOR DE FREIO - W8 45,67 12 - UN Homologado

0580 SAPATA DO FREIO - W8 155,00 8 - UN Homologado

0581 TAMBOR DE FREIO - W8 642,67 20 - UN Homologado

0582 CORREIA DO MOTOR - W8 184,67 16 - UN Homologado

0583 COXIN DO MOTOR W8 90,67 6 - UN Homologado

0584 ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR -W8 660,00 4 - UN Homologado

0585 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - W8 504,67 12 - UN Homologado

0586 VIRABREQUIM - W8 4.510,67 2 - UN Homologado

0587 BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - W8 554,33 3 - UN Homologado

0588 BARRA DE DIREÇAO LATERAL - W8 555,00 3 - UN Homologado

0589 BOMBA ALIMENTADORA -W8 608,33 6 - UN Homologado
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0590 BOMBA D` ÁGUA - W8 707,67 6 - UN Homologado

0591 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W8 - 1.111,00 6 - UN Homologado

0592 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - W8 79,00 40 - UN Homologado

0593 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - W8 - 98,00 40 - UN Homologado

0594 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W8 - 113,67 40 - UN Homologado

0595 FILTRO SEPARADOR AGUA - W8 65,67 20 - UN Homologado

0596 PARA BRISA DIANTEIRO - W8 3.056,67 2 - UN Homologado

0597 CORREIA - W8 184,00 15 - UN Homologado

0598 CAIXA SATELITE COMPLETA - 15190WOLKS 6.424,33 6 - UN Homologado

0599 CILINDRO DE EMBREAGEM - 15190 WOLKS 646,00 6 - UN Homologado

0600 COROA DO PIÃO - 15190 WOLKS 4.235,00 6 - UN Homologado

0601 COXIN DA CAIXA - 15190 WOLKS 137,33 6 - UN Homologado

0602 CRUZETA CARDAN - 15190 WOLKS 137,33 36 - UN Homologado

0603 EIXO INTERMEDIARIO - 15190 WOLKS 1.672,67 6 - UN Homologado

0604 EIXO PILOTO - 15190 WOLKS - 2.655,67 6 - UN Homologado

0605 EIXO SECUNDARIO - 15190 WOLKS 1.636,00 6 - UN Homologado

0606 ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - 15190 WOLKS 958,00 6 - UN Homologado

0607 ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - 15190 WOLKS 958,00 6 - UN Homologado

0608 KIT DE EMBREAGEM - 15190 WOLKS 5.738,33 6 - UN Homologado

0609 LUVA DO CARDAN - 15190 WOLKS - 775,33 6 - UN Homologado

0610 LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - 15190
WOLKS

712,67 6 - UN Homologado

0611 PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM
PORCA - 15190 WOLKS

30,00 60 - UN Homologado

0612 PONTEIRA DO CARDAN - 15190 WOLKS - 682,67 6 - UN Homologado

0613 REPARO CAIXA SATELITE - 15190 WOLKS - 1.826,33 6 - UN Homologado

0614 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA -
15190 WOLKS -

85,33 45 - UN Homologado

0615 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
15190 WOLKS -

63,67 45 - UN Homologado

0616 RETENTOR DO PIÃO - 15190 WOLKS - 130,00 12 - UN Homologado

0617 ROLAMENTO CAIXA SATELITE - 15190 WOLKS 584,00 6 - UN Homologado

0618 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO -
15190 WOLKS

284,00 30 - UN Homologado

0619 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERO 15190
WOLKS

355,67 30 - UN Homologado

0620 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTRENO
15190 WOLKS

173,33 30 - UN Homologado

0621 ROLAMENTO DE CENTRO - 15190 WOLKS 368,33 12 - UN Homologado

0622 SEMI EIXO - 15190 WOLKS - 2.190,67 6 - UN Homologado

0623 TERMINAL DE DIREÇÃO 15190 WOLKS 195,33 12 - UN Homologado

0624 FAROL - 15190 WOLKS 402,00 6 - UN Homologado

0625 1ª MOLA DIANTEIRA - 15190 WOLKS 265,00 15 - UN Homologado

0626 1ª MOLA TRASEIRA - 15190 WOLKS 265,00 15 - UN Homologado

0627 2ª MOLA TRASEIRA - 15190 WOLKS 255,00 15 - UN Homologado

0628 AMORTECEDOR DIANTEIRO - 15190 WOLKS 636,33 20 - UN Homologado

0629 AMORTECEDOR TRASEIRO - 15190 WOLKS 636,33 20 - UN Homologado

0630 BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO -
15190 WOLKS

17,33 40 - UN Homologado

0631 BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO
15190 WOLKS

17,33 40 - UN Homologado

0632 BUCHA DE MOLA - 15190 WOLKS 64,00 30 - UN Homologado

0633 CUICA DE FREIO TRASEIRA - 15190 WOLKS 395,33 20 - UN Homologado

0634 DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - 15190
WOLKS

26,33 40 - UN Homologado

0635 DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - 15190
WOLKS

28,67 40 - UN Homologado

0636 LONA DE FREIO DIANTEIRA - 15190 WOLKS 274,33 36 - UN Homologado

0637 MOLA DO PATINS DO FREIO - 15190 WOLKS 33,67 18 - UN Homologado

0638 REGULADOR DE FREIO - 15190 WOLKS - 286,00 18 - UN Homologado

0639 SAPATA DO FREIO - 15190 WOLKS 182,67 24 - UN Homologado

0640 TAMBOR DE FREIO - 15190 WOLKS 986,67 24 - UN Homologado
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0641 CORREIA DO MOTOR - 15190 WOLKS 173,33 24 - UN Homologado

0642 COXIN DO MOTOR - 15190 WOLKS 173,33 15 - UN Homologado

0643 ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - 15190
WOLKS

661,00 12 - UN Homologado

0644 BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - 15190 WOLKS 610,67 6 - UN Homologado

0645 BARRA DE DIREÇAO LATERAL - 15190 WOLKS 790,33 12 - UN Homologado

0646 BOMBA ALIMENTADORA - 15190 WOLKS 1.568,33 6 - UN Homologado

0647 BOMBA D` ÁGUA - 15190 WOLKS 1.686,00 6 - UN Homologado

0648 BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 15190
WOLKS

860,00 6 - UN Homologado

0649 FILTRO DE AR PRIMÁRIO - 15190 WOLKS 170,67 40 - UN Homologado

0650 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - 15190 WOLKS 85,67 40 - UN Homologado

0651 FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - 15190 WOLKS 210,67 40 - UN Homologado

0652 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 15190
WOLKS

118,00 40 - UN Homologado

0653 FILTRO SEPARADOR AGUA - 15190 WOLKS 211,33 40 - UN Homologado

0654 CAIXA SATELITE COMPLETA - VOLARE 4X4 4.071,67 2 - UN Homologado

0655 CILINDRO DE EMBREAGEM VOLARE 4X4 771,67 3 - UN Homologado

0656 COROA DO PIÃO - VOLARE 4X4 3.116,67 2 - UN Homologado

0657 CRUZETA DO CARDAM WOLARE 4X4 135,00 12 - UN Homologado

0658 COXIN DA CAIXA - VOLARE 4X4 153,33 6 - UN Homologado

0659 KIT DE EMBREAGEM - VOLARE 4X4 1.805,00 12 - UN Homologado

0660 LUVA DO CARDAN - VOLARE 4X4 260,67 2 - UN Homologado

0661 PONTEIRA DO CARDAN - VOLARE 4X4 260,67 2 - UN Homologado

0662 PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM
PORCA - VOLARE 4X4

32,33 20 - UN Homologado

0663 PRISIONERO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA
- VOLARE 4X4

32,33 20 - UN Homologado

0664 RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA -
VOLARE 4X4 -

124,00 15 - UN Homologado

0665 RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA
VOLARE 4X4

61,00 15 - UN Homologado

0666 RETENTOR DO EIXO PILOTO VOLARE 4X4 252,67 4 - UN Homologado

0667 RETENTOR DO PIÃO VOLARE 4X4 185,00 4 - UN Homologado

0668 ROLAMENTO CAIXA SATELITE VOLARE 4X4 332,00 2 - UN Homologado

0669 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO
VOLARE 4X4

201,00 10 - UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

05/05/2021 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP 006-2021 - PEÇAS EDUCAÇÃO - ASSINADO 2.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/05/2021 - 14:18 Impugnação enviada para o processo
006/2021

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,8,11,13,22,24,44,51,52,56,57,58,59,60,61,62,70,71,77,83,85,87,89,91,93,94,100,101,112,124,140,180,181,208,210,223,225,226,227,228,229,230,231,232,233,264,265,266,267,268,269,270,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,321,326,349,366,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,405,412,414,417,456,457,459,460,461,484,485,489,499,505,514,520,534,549,550,562,566,575,584,586,603,606,611,624,628,636,643,647,653,654,659,664,668
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
4,10,18,26,30,31,36,38,46,54,69,72,90,92,102,109,110,113,123,126,128,129 do processo
006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
5,7,9,14,15,16,17,19,21,23,33,35,37,40,43,47,49,53,55,153,173,195,199,207,220,224,245,295,299,307,311,315,319,324,329,333,337,341,345,346,353,357,361,365,369,384,388,392,396,400,404,408,409,413,418,422,443,447,455,476,497,522,542,546,554,558,582,587,608,615,619,622,623,646,655,656,660
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
6,12,20,28,29,32,41,64,67,75,79,80,84,96,104,105,108,116,118,120,121,125,132,136,137,144,145,148,152,156,157,160,164,168,172,176,182,186,190,194,198,200,202,206,211,213,215,217,219,221,236,240,244,248,250,252,256,260,271,275,279,294,298,302,306,308,310,314,318,323,328,332,336,340,344,348,352,356,360,364,368,383,387,391,393,395,399,403,407,411,416,421,425,429,433,437,441,445,449,453,462,466,470,474,478,482,487,491,495,503,507,511,515,519,524,528,530,532,536,540,544,547,548,552,556,560,564,568,572,576,580,585,589,593,597,601,605,609,613,617,618,621,626,630,634,637,638,642,644,651,657,662,666
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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17/05/2021 - 16:46 Negociação aberta para o processo
006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
25,27,34,39,42,45,48,50,63,65,66,68,73,74,76,78,81,82,86,88,95,97,98,99,103,106,107,111,114,115,117,119,122,127,130,131,133,134,135,138,139,141,142,143,146,147,149,150,151,154,155,158,159,161,162,163,165,166,167,169,170,171,174,175,177,178,179,183,184,185,187,188,189,191,192,193,196,197,201,203,204,205,209,212,214,216,218,222,234,235,237,238,239,241,242,243,246,247,249,251,253,254,255,257,258,259,261,262,263,272,273,274,276,277,278,280,296,297,300,301,303,304,305,309,312,313,316,317,320,322,325,327,330,331,334,335,338,339,342,343,347,350,351,354,355,358,359,362,363,367,382,385,386,389,390,394,397,398,401,402,406,410,415,419,420,423,424,426,427,428,430,431,432,434,435,436,438,439,440,442,444,446,448,450,451,452,454,458,463,464,465,467,468,469,471,472,473,475,477,479,480,481,483,486,488,490,492,493,494,496,498,500,501,502,504,506,508,509,510,512,513,516,517,518,521,523,525,526,527,529,531,533,535,537,538,539,541,543,545,551,553,555,557,559,561,563,565,567,569,570,571,573,574,577,578,579,581,583,588,590,591,592,594,595,596,598,599,600,602,604,607,610,612,614,616,620,625,627,629,631,632,633,635,639,640,641,645,648,649,650,652,658,661,663,665,667,669
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:48 Negociação aberta para o
processo006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,8,11,13,22,24,44,51,52,56,57,58,59,60,61,62,70,71,77,83,85,87,89,91,93,94,100,101,112,124,140,180,181,208,210,223,225,226,227,228,229,230,231,232,233,264,265,266,267,268,269,270,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,321,326,349,366,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,405,412,414,417,456,457,459,460,461,484,485,489,499,505,514,520,534,549,550,562,566,575,584,586,603,606,611,624,628,636,643,647,653,654,659,664,668
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:48 Negociação aberta para o
processo006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
4,10,18,26,30,31,36,38,46,54,69,72,90,92,102,109,110,113,123,126,128,129 do processo
006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:48 Negociação aberta para o
processo006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
5,7,9,14,15,16,17,19,21,23,33,35,37,40,43,47,49,53,55,153,173,195,199,207,220,224,245,295,299,307,311,315,319,324,329,333,337,341,345,346,353,357,361,365,369,384,388,392,396,400,404,408,409,413,418,422,443,447,455,476,497,522,542,546,554,558,582,587,608,615,619,622,623,646,655,656,660
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:48 Negociação aberta para o
processo006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
6,12,20,28,29,32,41,64,67,75,79,80,84,96,104,105,108,116,118,120,121,125,132,136,137,144,145,148,152,156,157,160,164,168,172,176,182,186,190,194,198,200,202,206,211,213,215,217,219,221,236,240,244,248,250,252,256,260,271,275,279,294,298,302,306,308,310,314,318,323,328,332,336,340,344,348,352,356,360,364,368,383,387,391,393,395,399,403,407,411,416,421,425,429,433,437,441,445,449,453,462,466,470,474,478,482,487,491,495,503,507,511,515,519,524,528,530,532,536,540,544,547,548,552,556,560,564,568,572,576,580,585,589,593,597,601,605,609,613,617,618,621,626,630,634,637,638,642,644,651,657,662,666
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:48 Negociação aberta para o
processo006/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
25,27,34,39,42,45,48,50,63,65,66,68,73,74,76,78,81,82,86,88,95,97,98,99,103,106,107,111,114,115,117,119,122,127,130,131,133,134,135,138,139,141,142,143,146,147,149,150,151,154,155,158,159,161,162,163,165,166,167,169,170,171,174,175,177,178,179,183,184,185,187,188,189,191,192,193,196,197,201,203,204,205,209,212,214,216,218,222,234,235,237,238,239,241,242,243,246,247,249,251,253,254,255,257,258,259,261,262,263,272,273,274,276,277,278,280,296,297,300,301,303,304,305,309,312,313,316,317,320,322,325,327,330,331,334,335,338,339,342,343,347,350,351,354,355,358,359,362,363,367,382,385,386,389,390,394,397,398,401,402,406,410,415,419,420,423,424,426,427,428,430,431,432,434,435,436,438,439,440,442,444,446,448,450,451,452,454,458,463,464,465,467,468,469,471,472,473,475,477,479,480,481,483,486,488,490,492,493,494,496,498,500,501,502,504,506,508,509,510,512,513,516,517,518,521,523,525,526,527,529,531,533,535,537,538,539,541,543,545,551,553,555,557,559,561,563,565,567,569,570,571,573,574,577,578,579,581,583,588,590,591,592,594,595,596,598,599,600,602,604,607,610,612,614,616,620,625,627,629,631,632,633,635,639,640,641,645,648,649,650,652,658,661,663,665,667,669
do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/05/2021 - 16:55 Envio de Propostas Readequadas
006/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E. A. COSTA DA MATA
EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 19:55.

17/05/2021 - 16:56 Envio de Propostas Readequadas
006/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E. A. COSTA DA MATA
EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:56.

17/05/2021 - 16:56 Envio de Propostas Readequadas
006/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para
17/05/2021 às 18:56.

17/05/2021 - 16:56 Envio de Propostas Readequadas
006/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor 2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:56.

17/05/2021 - 16:57 Envio de Propostas Readequadas
006/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor JOSE MARCELINO
GALVAO foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:57.

17/05/2021 - 16:58 Envio de Propostas Readequadas
006/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI
foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:58.

17/05/2021 - 18:24 Mensagem para negociação no
processo 006/2021

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:06 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0003 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:07 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:12 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:12 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:12 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:13 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:13 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:13 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0016 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/05/2021 - 17:14 Intenção de recurso enviada para o
processo 006/2021

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0018 do processo 006/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 CORREIA L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

GATES GATES 49,00 15 735,00

0002 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE L-200
TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 100,00 12 1.200,00

0003 FILTO SEPARADOR
AGUA-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 117,00 10 1.170,00

0004 MANGOTE RADIADOR
SUPERIOR-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

JAMAICA JAMAICA 118,00 3 354,00

0005 RADIADOR L-200
TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

VALEO VALEO 2.344,00 2 4.688,00

0006 BALANCIM DE VALVULA
ADMISSAO-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKAMOTO NAKAMOTO 77,00 2 154,00

0007 BALANCIM VALVULA DE
ESCAPE -L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKAMOTO NAKAMOTO 78,00 2 156,00

0008 BRONZINA BIELA-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

METAL LEVE METAL LEVE 211,00 3 633,00

0009 BRONZINA DE MANCAL
-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

METAL LEVE METAL LEVE 213,00 8 1.704,00

0010 CABEÇOTE-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

MANDO MANDO 2.032,00 2 4.064,00

0011 CORREIA DO
ALTERNADOR L-200
TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI CONTINENTAL CONTINENTAL 56,17 6 337,02

0012 CORREIA DE DIREÇÃO
HIDRAULICA-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

GATES GATES 54,00 6 324,00

0013 CORREIA DENTARIA
GRANDE-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

GATES GATES 122,00 6 732,00

0014 CORREIA DENTARIA
PEQUENA-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

GATES GATES 84,00 6 504,00

0015 JUNTAS DO MOTOR-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

SABO SABO 502,00 2 1.004,00

0016 JUNTA DO CABEÇOTE
L-200 TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

SABO SABO 295,00 4 1.180,00

0017 POLIA EIXO DO
VIRABREQUIM-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI ROLT ROLT 408,83 3 1.226,49

0018 RETENTOR COMANDO
DE VALVULA-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI ARCA ARCA 73,83 3 221,49

0019 RETENTOR DA POLIA
DO MOTOR-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 72,00 3 216,00

0020 RETENTOR DO
VOLANTE-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 98,00 3 294,00

0021 TENSOR DE CORREIA
DENTARIA GRANDE-
L200

N. R. DA SILVA - EIRELI ROLT ROLT 167,17 6 1.003,02

0022 TENSOR DA CORREIA
DENTARIA PEQUENA-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

DINPAR DINPAR 166,00 6 996,00

0023 VALVULA DE
ADMISSÃO-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 221,17 2 442,34

0024 VALVULA ESCAPE-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 223,83 2 447,66

0025 VELA AQUECEDORA
DO MOTOR-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI DELPHI DELPHI 59,00 3 177,00

0026 VIRABREQUIM-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

MANDO MANDO 3.400,00 1 3.400,00

0027 CILINDRO DE RODA-
L200

N. R. DA SILVA - EIRELI RIKKO RIKKO 79,00 8 632,00

0028 CILINDRO MESTRE-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

DLZ DLZ 278,00 3 834,00

0029 CONJUNTO DE
SAPATAS FREIO-L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

FRASLE FRASLE 248,00 4 992,00

0030 DISCO DE FREIO L-200
TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI MDS MDS 309,17 4 1.236,68

0031 HIDROVACUO-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI ROC ROC 1.006,17 2 2.012,34

0032 JOGO DE CABO DE
FREIO DE
ESTACIONAMENTO-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

IKS IKS 268,00 2 536,00

0033 LONA DE FREIO-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI JURID JURID 284,83 4 1.139,32
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0034 PASTILHA DE FREIO L-
200 TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI JURID JURID 119,00 4 476,00

0035 TAMBOR DE FREIO L-
200 TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

HF HF 302,00 4 1.208,00

0036 1ºMOLA TRASEIRA-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 310,90 4 1.243,60

0037 2ºMOLA TRASEIRA-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 317,25 4 1.269,00

0038 3ºMOLA TRASEIRA-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 339,50 4 1.358,00

0039 AMORTECEDOR
DIANTEIRO L-200
TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI ALLEN ALLEN 264,00 6 1.584,00

0040 AMORTECEDOR
TRASEIRO L-200
TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI ALLEN ALLEN 297,83 6 1.786,98

0041 BALANÇA INFERIOR-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 517,00 2 1.034,00

0042 BALANÇA SUPERIOR-
L200

N. R. DA SILVA - EIRELI YIMING YIMING 385,00 2 770,00

0043 BATENTE DE MOLA
TRASEIRO L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

LONIL LONIL 72,00 6 432,00

0044 BRAÇO AUXILIAR L200 N. R. DA SILVA - EIRELI DLZ DLZ 268,83 3 806,49

0045 BRAÇO PITMAM-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI DLZ DLZ 190,00 3 570,00

0046 BUCHA DE
AMORTECEDOR-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 81,50 20 1.630,00

0047 BUCHA DE BALANÇA
INFERIOR-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 82,83 12 993,96

0048 BUCHA DA BALANÇA
SUPERIOR L-200
TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 45,00 6 270,00

0049 BUCHA DE MOLA L-200
TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

LONIL LONIL 92,00 10 920,00

0050 FEIXO DE MOLA
COMPLETO-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 930,00 4 3.720,00

0051 GRAMPO DE MOLA
TRASEIRO -L200

N. R. DA SILVA - EIRELI PATRAL PATRAL 22,17 8 177,36

0052 PINO DE CENTRO -L200 N. R. DA SILVA - EIRELI PATRAL PATRAL 23,83 4 95,32

0053 PIVÔ DA BALANÇA
INFERIOR L-200 TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

DLZ DLZ 125,00 6 750,00

0054 PIVÔ SUPERIOR DA
BALANÇA L-200 TRITON

N. R. DA SILVA - EIRELI DLZ DLZ 123,50 6 741,00

0055 TERMINAL DE
DIREÇÃO-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI DLZ DLZ 124,83 6 748,98

0056 ALTERNADOR(12WT)-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

BOSCH BOSCH 2.275,00 2 4.550,00

0057 BATERIA 90AP HP-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

ZETTA ZETTA 656,00 2 1.312,00

0058 FAROL L200 N. R. DA SILVA - EIRELI ORGUS ORGUS 514,17 4 2.056,68

0059 LAMPADA H7 12V-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI PHILIPS PHILIPS 37,17 100 3.717,00

0060 LANTERNA PISCA
DIANTEIRO-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI COFRAN COFRAN 123,17 4 492,68

0061 LANTERNA PISCA
TRASEIRO-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI COFRAN COFRAN 123,17 4 492,68

0062 POLIA DO
ALTERNADOR-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI ROLT ROLT 207,17 4 828,68

0063 CAIXA SATELITE
COMPLETA
DIANT./TRASEIRA-L200

N. R. DA SILVA - EIRELI MITSUBISHI MITSUBISHI 3.250,00 4 13.000,00

0064 CILINDRO DE
EMBREAGEM AUXILIAR-
L200

JOSE MARCELINO
GALVAO

DLZ DLZ 204,00 4 816,00

0065 CILINDRO DE
EMBREAGEM MESTRE
L-200

N. R. DA SILVA - EIRELI RIKKO RIKKO 185,00 3 555,00

0066 COIFA EXTERNA-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI PATRAL PATRAL 43,00 6 258,00

0067 COIFA INTERNA-L200 JOSE MARCELINO
GALVAO

MONROE MONROE 44,00 6 264,00

0068 COROA E PIÃO-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI MITSUBISHI MITSUBISHI 2.260,00 3 6.780,00

0069 COXIN DA CAIXA -L200 N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 71,83 6 430,98

0070 COXIN DE GABINE-L200 N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 72,17 4 288,68

0071 COXIM DO MOTOR L-
200 TRITON

JOSE MARCELINO
GALVAO

LONIL LONIL 310,00 8 2.480,00
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0072 CABO DE EMBREAGEM
- KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI TUBA TUBA 41,50 4 166,00

0073 CABO DE
VELOCÍMETRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI TUBA TUBA 40,00 6 240,00

0074 CAIXA SATELITE -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI VWC VWC 568,00 6 3.408,00

0075 CANDUITE DE
EMBREAGEM - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

IKS IKS 38,50 4 154,00

0076 COIFA DA JUNTA
HOMOCINÉTICA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI JHAU JHAU 40,00 6 240,00

0077 COXIN DA CAIXA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

LONIL LONIL 295,00 3 885,00

0078 ENGRENAGEN DA 1ª
MARCHA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI VWC VWC 460,00 3 1.380,00

0079 ENGRENAGEN DA 2ª
MARCHA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

ORIG ORIG 478,00 3 1.434,00

0080 JUNTA HOMOCINÉTICA
CAIXA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO

JOSE MARCELINO
GALVAO

SPICER SPICER 190,00 12 2.280,00

0081 KIT DE EMBREAGEM -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI SACHS SACHS 575,00 12 6.900,00

0082 KIT DIFERENCIAL
COROA E PIÃO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI VWC VWC 920,00 12 11.040,00

0083 PINO CENTRAL - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

IMA IMA 195,00 4 780,00

0084 TERMINAL DE DIREÇÃO
DIREITO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

DLZ DLZ 39,50 4 158,00

0085 TERMINAL DE DIREÇÃO
ESQUERDO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

DLZ DLZ 40,00 4 160,00

0086 FLEXIVEL DE
EMBREAGEM - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI CABOVEL CABOVEL 40,00 4 160,00

0087 BATERIA 100 HP -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZETTA ZETTA 640,00 2 1.280,00

0088 CABO DE VELA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI BOSCH BOSCH 195,00 4 780,00

0089 CHAVE DE SETA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MARILIA MARILIA 510,50 2 1.021,00

0090 CILINDRO DE INGNIÇÃO
- KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI TRW TRW 124,83 3 374,49

0091 CORREIA DO
ALTERNADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI CONTINENTAL CONTINENTAL 76,83 6 460,98

0092 JOGOS DE VELA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI BOSCH BOSCH 129,50 4 518,00

0093 LAMPADA H7 12 V -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI PHILIPS PHILIPS 41,50 100 4.150,00

0094 MOTOR DO LIMPADOR -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

UNIVERSAL UNIVERSAL 372,00 2 744,00

0095 AMORTECEDOR
DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI COFAP COFAP 123,00 6 738,00
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0096 AMORTECEDOR
TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 147,00 6 882,00

0097 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 25,00 12 300,00

0098 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI SKIP SKIP 28,00 12 336,00

0099 BUCHA DO EIXO
TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI AXIO AXIO 48,00 4 192,00

0100 CARA DE GATO
BATEDOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI AXIO AXIO 41,50 8 332,00

0101 CILINDRO DE RODA
DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI TRW TRW 59,50 8 476,00

0102 CILINDRO DE RODA
TRASEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI TRW TRW 61,83 8 494,64

0103 ESTABILIZADOR N. R. DA SILVA - EIRELI KIT CIA KIT CIA 192,00 3 576,00

0104 JOGO DE MOLA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

COFAP COFAP 385,00 3 1.155,00

0105 KIT DO ESTABILIZADOR
- KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

JAHU JAHU 180,00 6 1.080,00

0106 KIT EMBUCHAMENTO
DIANTEIRO COMPLETO
- KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI LONTRA LONTRA 1.025,00 4 4.100,00

0107 PARAFUSOS DE RODA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI KIT CIA KIT CIA 25,00 20 500,00

0108 PORCA DA RODA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

PEÇA MAIS PEÇA MAIS 26,00 20 520,00

0109 BARRA TORÇÃO
DIREITA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

JAHU JAHU 290,00 2 580,00

0110 BARRA TORÇÃO
ESQUERDA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

JAHU JAHU 290,00 2 580,00

0111 FACÃO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI DECAR DECAR 480,00 2 960,00

0112 DISCO DE FREIO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MDS MDS 185,50 4 742,00

0113 LONA DE FREIO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI FRASLE FRASLE 56,17 6 337,02

0114 HIDRO VÁCUO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI BOSCH BOSCH 480,00 2 960,00

0115 TAMBOR DE FREIO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MDS MDS 192,00 4 768,00

0116 JOGO DE CABO DE
FREIO DE
ESTACINAMENTO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

IKS IKS 55,00 2 110,00

0117 PASTILHA DE FREIO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI FRASLE FRASLE 22,00 6 132,00

0118 CILINDRO MESTRE -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

TRW TRW 290,00 2 580,00

0119 CORREIA DENTARIA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI CONTINENTAL CONTINENTAL 78,00 6 468,00
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0120 COXIN DO MOTOR -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 107,00 6 642,00

0121 DESCARGA COM
CATALIZADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO

JOSE MARCELINO
GALVAO

SICAP SICAP 348,00 2 696,00

0122 TENSOR DA CORREIA
DENTÁRIA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI ROLT ROLT 140,00 4 560,00

0123 JUNTA DO CABEÇOTE -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 67,83 4 271,32

0124 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL) -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 1.259,50 4 5.038,00

0125 SILENCIOSO
INTERMEDIARIO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

SICAP SICAP 291,00 4 1.164,00

0126 SILENCIOSO PRIMARIO
- KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI SICAP SICAP 203,83 4 815,32

0127 SONDA LAMBDA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI NGK NGK 385,00 4 1.540,00

0128 VIRABREQUIM - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

ORIG ORIG 2.000,00 2 4.000,00

0129 BIELA - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

METAL LEVE METAL LEVE 220,00 4 880,00

0130 BRONZINA DE BIELA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 122,00 4 488,00

0131 BONZINA DE MANCAL -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 65,00 4 260,00

0132 VÁLVULA ADMISSÃO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

METAL LEVE METAL LEVE 262,50 4 1.050,00

0133 VÁLVULA ESCAPE -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 260,00 4 1.040,00

0134 KIT BALANCIN - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI APLIC APLIC 242,83 8 1.942,64

0135 BOMBA D` ÁGUA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI URBA URBA 165,00 2 330,00

0136 BOMBA DE ÓLEO -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

SHADEK SHADEK 300,00 3 900,00

0137 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 48,50 4 194,00

0138 FILTRO DE
COMBUSTIVEL - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 25,00 4 100,00

0139 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 25,00 15 375,00

0140 RADIADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

VALEO VALEO 659,00 1 659,00

0141 REFIL PARA BOMBA
COMBUSTÍVEL - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI BOSCH BOSCH 305,00 4 1.220,00

0142 RESERVATORIO DO
RADIADOR - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

N. R. DA SILVA - EIRELI GONEL GONEL 120,00 4 480,00

0143 MAÇANETA INTERNA
PORTA DIANTEIRA -
KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIVERSAL UNIVERSAL 40,00 6 240,00

0144 PARA BRISA
DIANTEIRO - KOMBI
VOLKSWAGEN ANO
2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

AUTOGLASS AUTOGLASS 507,00 2 1.014,00
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0145 PARA BRISA TRASEIRO
- KOMBI VOLKSWAGEN
ANO 2008

JOSE MARCELINO
GALVAO

AUTOGLASS AUTOGLASS 586,00 2 1.172,00

0146 CAIXA SATELITE
COMPLETA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MERITOR MERITOR 5.400,00 4 21.600,00

0147 CILINDRO DE
EMBREAGEM - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI TRW TRW 265,00 6 1.590,00

0148 COROA DO PIÃO - WB
16210 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 4.230,00 2 8.460,00

0149 COXIN DA CAIXA - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MERITOR MERITOR 136,00 8 1.088,00

0150 EIXO INTERMEDIARIO-
WB16210

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.685,00 4 6.740,00

0151 EIXO PILOTO - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.080,00 4 4.320,00

0152 EIXO SECUNDARIO -WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 1.630,00 4 6.520,00

0153 ENGRENAGEN DA 3ª
MARCHA - WB 16210 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 1.082,00 4 4.328,00

0154 ENGRENAGEN DA 4ª
MARCHA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.050,00 4 4.200,00

0155 ENGRENAGEN DA 5ª
MARCHA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.900,00 4 7.600,00

0156 ENGRENAGEN DA RÉ
MARCHA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 946,00 4 3.784,00

0157 KIT DE EMBREAGEM -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

VALEO VALEO 4.030,00 14 56.420,00

0158 LUVA DO CARDAN - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 775,00 4 3.100,00

0159 LUVA SAIDA CAIXA DE
MARCHA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 710,00 4 2.840,00

0160 PONTEIRA DO CARDAN
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 535,00 4 2.140,00

0161 PORCA DE
REGULAGEM DA CAIXA
SATELITE -WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 248,00 4 992,00

0162 PORCA DE
REGULAGEM DO PIÃO -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 278,00 4 1.112,00

0163 PORCA DO PIÃO - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 115,00 4 460,00

0164 PRISIONERO P/ RODA
DIANTEIRA COM
PORCA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

FEY FEY 29,50 40 1.180,00

0165 PRISIONEIRO P/ RODA
TRASEIRA COM PORCA
- WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI PARAMAR PARAMAR 28,00 40 1.120,00

0166 REPARO CAIXA DE
DIREÇÃO - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI ACP ACP 660,00 4 2.640,00

0167 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 55,00 20 1.100,00

0168 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 78,00 20 1.560,00

0169 RETENTOR DO PIÃO -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 98,00 8 784,00

0170 ROLAMENTO CAIXA
SATELITE - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 570,00 4 2.280,00

0171 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO INTERNO -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 275,00 14 3.850,00

0172 ROLAMENTO CUBO
TRAZEIRO EXTRENO -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 333,00 14 4.662,00

0173 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO INTERNO
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 351,00 14 4.914,00

0174 ROLAMENTO CUDO
DIANTERO EXTRENO -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 160,00 14 2.240,00

0175 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO EXTRENO
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 160,00 10 1.600,00

0176 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO INTERNO
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 192,00 10 1.920,00
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0177 ROLAMENTO CUDO
DIANTERO EXTRENO
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 160,00 10 1.600,00

0178 SEMI EIXO - VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI GIMACCO GIMACCO 775,00 4 3.100,00

0179 TERMINAL DE DIREÇÃO
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI NAKATA NAKATA 235,00 12 2.820,00

0180 BATERIA 150 HP
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZETTA ZETTA 950,00 6 5.700,00

0181 FAROL - VOLARE 4X4 N. R. DA SILVA - EIRELI ORGUS ORGUS 151,17 6 907,02

0182 1ª MOLA DIANTEIRA
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 283,00 15 4.245,00

0183 1ª MOLA TRASEIRA
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 288,00 15 4.320,00

0184 2ª MOLA TRASEIRA
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 290,00 15 4.350,00

0185 2ª MOLA DIANTEIRA
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 290,00 15 4.350,00

0186 3ª MOLA DIANTEIRA
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 249,00 15 3.735,00

0187 AMORTECEDOR
DIANTEIRO VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI COFAP COFAP 595,00 20 11.900,00

0188 AMORTECEDOR
TRASEIRO VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI COFAP COFAP 470,00 20 9.400,00

0189 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 17,00 40 680,00

0190 BUCHA DE MOLA
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 85,00 30 2.550,00

0191 CUICA DE FREIO
DIANTEIRA VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 260,00 10 2.600,00

0192 CUICA DE FREIO
TRASEIRA VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 305,00 10 3.050,00

0193 DIAFRAGMA DA CUICA
DIANTEIRA VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 27,00 20 540,00

0194 DIAFRAGMA DA CUICA
TRASEIRA VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 27,50 20 550,00

0195 LONA DE FREIO
DIANTEIRA VOLARE
4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 190,00 12 2.280,00

0196 LONA DE FREIO
TRASEIRA VOLARE 4X4
-

N. R. DA SILVA - EIRELI THERMOID THERMOID 185,00 12 2.220,00

0197 MOLA DA CUÍCA
DIANTEIRA VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 130,00 12 1.560,00

0198 MOLA DA CUÍCA
TRASEIRA VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 134,00 12 1.608,00

0199 MOLA DO PATINS DO
FREIO VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 20,00 12 240,00

0200 REGULADOR DE FREIO
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 64,00 12 768,00

0201 SAPATA DO FREIO
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 175,00 8 1.400,00

0202 TAMBOR DE FREIO
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

BATISTA BATISTA 837,00 20 16.740,00

0203 VÁLVULA DE
DESCARGA AR VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 410,00 12 4.920,00

0204 VÁLVULA DE FREIO
(PEDAL) VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 1.135,00 12 13.620,00

0205 VÁLVULA
REGULADORA VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 740,00 12 8.880,00

0206 CORREIA DO MOTOR
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

GATES GATES 198,00 16 3.168,00

0207 COXIN DO MOTOR
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 110,00 6 660,00

0208 ESTICADOR DA
CORREIA DO TENSOR
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNZ LNZ 650,00 4 2.600,00

0209 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL)
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 575,00 12 6.900,00
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0210 VIRABREQUIM VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI MWM MWM 4.765,00 2 9.530,00

0211 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 790,00 3 2.370,00

0212 BOMBA
ALIMENTADORA
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI BROSOL BROSOL 595,00 6 3.570,00

0213 BOMBA D` ÁGUA
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 704,00 6 4.224,00

0214 ELEMENTO BICO
INGETOR VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI BOSCH BOSCH 375,00 12 4.500,00

0215 BOMBA DE ÓLEO
LUBRIFICANTE VOLARE
4X4 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 750,00 6 4.500,00

0216 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 118,00 40 4.720,00

0217 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO VOLARE
4X4 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 74,50 40 2.980,00

0218 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 145,00 40 5.800,00

0219 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE VOLARE
4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 148,00 40 5.920,00

0220 FILTRO SEPARADOR
AGUA VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 125,00 20 2.500,00

0221 MANGOTE RADIADOR
INFERIOR VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

JAMAICA JAMAICA 249,00 3 747,00

0222 MANGOTE RADIADOR
SUPERIOR VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI JVC JVC 245,00 3 735,00

0223 RADIADOR VOLARE 4X4 JOSE MARCELINO
GALVAO

VISCONDE VISCONDE 3.095,00 2 6.190,00

0224 PARA BRISA
DIANTEIRO VOLARE
4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

SECURIT SECURIT 3.000,00 2 6.000,00

0225 CABO DE BATERIA JOSE MARCELINO
GALVAO

SYL SYL 25,00 40 1.000,00

0226 MOTOR DE PARTIDA -
WB16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 2.857,00 2 5.714,00

0227 MOTOR DE PARTIDA -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 3.050,00 6 18.300,00

0228 MOTOR DE PARTIDA -
W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 2.684,00 2 5.368,00

0229 MOTOR DE PARTIDA -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 1.848,00 2 3.696,00

0230 MOTOR DE PARTIDA -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 1.055,00 2 2.110,00

0231 MOTOR DE PARTIDA -
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 4.100,00 2 8.200,00

0232 MOTOR DE PARTIDA -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 2.025,00 2 4.050,00

0233 TERMINAL DE BATERIA JOSE MARCELINO
GALVAO

SS SS 17,00 100 1.700,00

0234 CARCAÇA DE MOTOR -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI VWC VWC 12.000,00 1 12.000,00

0235 CARCAÇA DE MOTOR -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI VWC VWC 12.000,00 1 12.000,00

0236 CARCAÇA DE MOTOR -
W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

ALINEA ALINEA 11.180,00 1 11.180,00

0237 CARCAÇA DE MOTOR -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI AGRALE AGRALE 10.545,00 1 10.545,00

0238 CARCAÇA DE MOTOR -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI AGRALE AGRALE 10.545,00 1 10.545,00

0239 CARCAÇA DE MOTOR -
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI AGRALE AGRALE 10.545,00 1 10.545,00

0240 CARCAÇA DE MOTOR -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

ALINEA ALINEA 11.220,00 1 11.220,00

0241 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MERITOR MERITOR 5.430,00 1 5.430,00

0242 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI MERITOR MERITOR 5.430,00 1 5.430,00

0243 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - W8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI SPICE SPICE 4.700,00 1 4.700,00
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0244 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

MERITOR MERITOR 4.780,00 1 4.780,00

0245 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MERITOR MERITOR 4.800,00 1 4.800,00

0246 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI SPICE SPICE 4.600,00 1 4.600,00

0247 CARCAÇA DE
DIFERENCIAL - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI SPICE SPICE 4.600,00 1 4.600,00

0248 PROTEÇÃO NA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
WB16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

SS SS 398,00 20 7.960,00

0249 PROTEÇÃO DA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIVERSAL UNIVERSAL 395,00 50 19.750,00

0250 PROTEÇÃO DA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

SS SS 398,00 20 7.960,00

0251 PROTEÇÃO DA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIVERSAL UNIVERSAL 395,00 20 7.900,00

0252 PROTEÇÃO DA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

SS SS 398,00 20 7.960,00

0253 PROTEÇÃO DA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIVERSAL UNIVERSAL 395,00 20 7.900,00

0254 PROTEÇÃO DA JANELA
LATERAL DOS ONIBUS -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIVERSAL UNIVERSAL 395,00 20 7.900,00

0255 VIDRO DA JANELA
LATERAL - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI BENSO BENSO 210,00 20 4.200,00

0256 VIDRO DA JANELA
LATERAL - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

SECURIT SECURIT 219,00 60 13.140,00

0257 VIDRO DA JANELA
LATERAL - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI BENSO BENSO 210,00 20 4.200,00

0258 VIDRO DA JANELA
LATERAL - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI BENSO BENSO 210,00 20 4.200,00

0259 VIDRO DA JANELA
LATERAL - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI BENSO BENSO 210,00 20 4.200,00

0260 VIDRO DA JANELA
LATERAL - VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

SECURIT SECURIT 219,00 20 4.380,00

0261 VIDRO DA JANELA
LATERAL - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI BENSO BENSO 210,00 20 4.200,00

0262 CINTO DE SEGURANÇA
UNIVERSAL.

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIVERSAL UNIVERSAL 195,00 400 78.000,00

0263 EXTINTOR ABC 4KG N. R. DA SILVA - EIRELI ABC ABC 310,00 10 3.100,00

0264 SIRENE DE MARCHA RÉ
- WB16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 60,00 4 240,00

0265 SIRENE DE MARCHA RÉ
- 15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 65,00 12 780,00

0266 SIRENE DE MARCHA RÉ
- W8 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 58,00 4 232,00

0267 SIRENE DE MARCHA RÉ
- AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 69,00 4 276,00

0268 SIRENE DE MARCHA RÉ
- V8 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 61,00 4 244,00

0269 SIRENE DE MARCHA RÉ
- VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 60,00 4 240,00

0270 SIRENE DE MARCHA RÉ
- V6 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 60,00 4 240,00

0271 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 5.485,00 1 5.485,00

0272 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI ZF ZF 5.000,00 3 15.000,00

0273 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - W8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI ZF ZF 3.700,00 1 3.700,00

0274 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI ZF ZF 3.700,00 1 3.700,00

0275 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 3.760,00 1 3.760,00

0276 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - V8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI ZF ZF 3.700,00 1 3.700,00
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0277 SETOR DE DIREÇÃO
HIDRAULICO - VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI ZF ZF 3.700,00 1 3.700,00

0278 ROLAMENTO DE
CENTRO - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 315,00 13 4.095,00

0279 ROLAMENTO PONTA
DO EIXO PILOTO - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 42,50 4 170,00

0280 ROLAMENTO TRAZEIRO
DO EIXO PILOTO -WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 160,00 4 640,00

0281 SEMI EIXO - WB 16210 N. R. DA SILVA - EIRELI GIMACCO GIMACCO 1.056,83 8 8.454,64

0282 TERMINAL DE DIREÇÃO
- WB 16210 -

N. R. DA SILVA - EIRELI NAKATA NAKATA 190,00 20 3.800,00

0283 ALTENADOR (24WT) -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI ZM ZM 1.807,83 6 10.846,98

0284 BATERIA 150 HP - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MOURA MOURA 946,17 8 7.569,36

0285 ESTATOR 24 V - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 145,00 12 1.740,00

0286 FAROL WB 16210 JOSE MARCELINO
GALVAO

NINO NINO 220,00 8 1.760,00

0287 LAMPADA H7 24 V - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 45,00 50 2.250,00

0288 LAMPADA H7 12V WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 37,00 50 1.850,00

0289 POLIA DO
ALTERNADOR - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 150,00 6 900,00

0290 ROLAMENTO
DIANTEIRO DO
ALTERNADOR - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 114,00 10 1.140,00

0291 ROLAMENTO TRAZEIRO
DO ALTERNADOR - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 76,00 10 760,00

0292 ROLAMENTO
DIANTEIRO DO MOTOR
DE PARTIDA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 40,00 16 640,00

0293 ROLAMENTO
TRASEIRO DO MOTOR
DE PARTIDA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 40,00 16 640,00

0294 1ª MOLA DIANTEIRA -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 299,00 14 4.186,00

0295 1ª MOLA TRASEIRA -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 300,00 14 4.200,00

0296 AMORTECEDOR
DIANTEIRO WB16210

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 550,00 30 16.500,00

0297 AMORTECEDOR
TRASEIRO - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI COFAP COFAP 550,00 30 16.500,00

0298 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 13,80 34 469,20

0299 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 14,00 34 476,00

0300 BUCHA DE MOLA - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 48,00 34 1.632,00

0301 MOLA MESTRE
DIANTEIRA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 280,00 20 5.600,00

0302 MOLA MESTRE
TRASEIRA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 299,00 20 5.980,00

0303 CUICA DE FREIO
DIANTEIRA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 385,00 16 6.160,00

0304 CUICA DE FREIO
TRASEIRA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 380,00 16 6.080,00

0305 LONA DE FREIO
DIANTEIRA - WB 16210 -

N. R. DA SILVA - EIRELI THERMOID THERMOID 265,00 16 4.240,00

0306 LONA DE FREIO
TRASEIRA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 414,00 16 6.624,00

0307 MANETE DE FREIO - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNZ LNZ 750,00 16 12.000,00

0308 MOLA DA CUICA
DIANTEIRA WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 146,00 16 2.336,00

0309 MOLA DA CUÍCA
TRASEIRA - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MASTER MASTER 142,00 16 2.272,00
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0310 MOLA DO PATINS DO
FREIO - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 27,50 16 440,00

0311 REGULADOR DE FREIO
- WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 180,00 16 2.880,00

0312 SAPATA DO FREIO - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 170,00 16 2.720,00

0313 TAMBOR DE FREIO -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI FRUM FRUM 980,00 30 29.400,00

0314 VÁLVULA DE
DESCARGA AR - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNZ LNZ 412,00 18 7.416,00

0315 VALVULA DE FREIO
(PEDAL) WB16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNZ LNZ 975,00 18 17.550,00

0316 VÁLVULA
REGULADORA - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 730,00 18 13.140,00

0317 BRONZINA BIELA - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 600,00 6 3.600,00

0318 BROZINA DE MANCAL -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAHLE MAHLE 192,00 6 1.152,00

0319 CORREIA DO MOTOR -
WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI CONTINENTAL CONTINENTAL 148,50 20 2.970,00

0320 COXIN DO MOTOR - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 130,00 10 1.300,00

0321 ESTICADOR DA
CORREIA DO TENSOR -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 650,00 4 2.600,00

0322 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL) - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 570,00 16 9.120,00

0323 VIRABREQUIM - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

SUSIN SUSIN 5.320,00 4 21.280,00

0324 BARRA DE DIREÇAO
CENTRAL - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 750,00 8 6.000,00

0325 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL - WB 16210 -

N. R. DA SILVA - EIRELI ZUCOLLO ZUCOLLO 700,00 8 5.600,00

0326 BICO ENGETOR - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

DELPHI DELPHI 237,00 16 3.792,00

0327 BOMBA
ALIMENTADORA - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI BROSOL BROSOL 1.250,00 8 10.000,00

0328 BOMBA D` ÁGUA - WB
16210 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 418,00 8 3.344,00

0329 BOMBA DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - WB
16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 752,00 8 6.016,00

0330 BOMBA DE OLEO
MOTOR - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI SCHADECK SCHADECK 745,00 6 4.470,00

0331 BOMBA HIDRÁULICA DA
DIREÇÃO - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI ZF ZF 1.500,00 6 9.000,00

0332 ELEMENTO BICO
INGETOR - WB 16210 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

DELPHI DELPHI 237,00 12 2.844,00

0333 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO - WB 16210 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 167,00 30 5.010,00

0334 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 78,00 30 2.340,00

0335 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460 - WB
16210

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 88,00 24 2.112,00

0336 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - WB
16210 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 56,00 24 1.344,00

0337 FILTRO SEPARADOR
AGUA - WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 91,00 20 1.820,00

0338 MANGOTE RADIADOR
INFERIOR - WB 16210

N. R. DA SILVA - EIRELI JVC JVC 145,00 6 870,00

0339 RADIADOR - WB 16210 N. R. DA SILVA - EIRELI VISCONDE VISCONDE 4.450,00 4 17.800,00

0340 PARA BRISA
DIANTEIRO LADO
DIREITO/ESQUERDO -
WB 16210

JOSE MARCELINO
GALVAO

SECURIT SECURIT 2.098,00 4 8.392,00

0341 CAIXA SATELITE
COMPLETA - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI MERITOR MERITOR 3.924,50 2 7.849,00

0342 CILINDRO DE
EMBREAGEM - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI TRW TRW 590,00 3 1.770,00

0343 COROA DO PIÃO - V6 N. R. DA SILVA - EIRELI SPICE SPICE 1.780,00 2 3.560,00
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0344 COXIN DA CAIXA - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 74,00 6 444,00

0345 CRUZETA - V6 - JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 117,00 12 1.404,00

0346 EIXO INTERMEDIARIO -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 2.374,83 2 4.749,66

0347 EIXO PILOTO - V6 N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.240,00 2 2.480,00

0348 EIXO SECUNDARIO - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 1.686,00 2 3.372,00

0349 ENGRENAGEN DA 1ª
MARCHA - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 962,83 2 1.925,66

0350 ENGRENAGEN DA 2ª
MARCHA - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 550,00 2 1.100,00

0351 KIT DE EMBREAGEM -
V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI SACHS SACHS 1.650,00 12 19.800,00

0352 LUVA DO CARDAN - V8 JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 446,00 2 892,00

0353 LUVA SAIDA CAIXA DE
MARCHA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 525,00 2 1.050,00

0354 PONTEIRA DO CARDAN
- V6

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 340,00 2 680,00

0355 REPARO CAIXA DE
DIREÇÃO - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI ACP ACP 495,00 2 990,00

0356 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 22,00 15 330,00

0357 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 26,83 15 402,45

0358 RETENTOR DO PIÃO -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 35,00 4 140,00

0359 ROLAMENTO CAIXA
SATELITE - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI FAG FAG 130,00 2 260,00

0360 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO INTERNO -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 87,00 10 870,00

0361 ROLAMENTO CUBO
TRAZEIRO EXTRENO -
V6 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 112,00 10 1.120,00

0362 ROLAMENTO CUBO
TRAZEIRO INTERNO -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 88,00 10 880,00

0363 ROLAMENTO CUDO
DIANTERO EXTRENO -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI SKF SKF 85,00 10 850,00

0364 ROLAMENTO DE
CENTRO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 332,00 12 3.984,00

0365 ROLAMENTO DO PIÃO
DIANTEIRO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 133,00 2 266,00

0366 ROLAMENTO PONTA
DO EIXO PILOTO - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 29,00 2 58,00

0367 ROLAMENTO TRAZEIRO
DO EIXO PILOTO - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 320,00 2 640,00

0368 SEMI EIXO - V6 - JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 778,00 4 3.112,00

0369 TERMINAL DE DIREÇÃO
- V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 168,00 12 2.016,00

0370 ALTENADOR (24WT) -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 1.312,00 3 3.936,00

0371 AUTOMÁTICO 24 V - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 415,00 8 3.320,00

0372 BATERIA 150 HP - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

ZETTA ZETTA 950,00 6 5.700,00

0373 BUZINA 24 V - V6 N. R. DA SILVA - EIRELI FIAM FIAM 165,00 4 660,00

0374 FAROL - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

NINO NINO 170,00 6 1.020,00

0375 LAMPADA H7 12 V - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 37,00 100 3.700,00

0376 LAMPADA H7 24 V - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 45,00 50 2.250,00

0377 MOTOR DO LIMPADOR -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 430,00 2 860,00

0378 REGULADOR 034 12 V -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 270,00 4 1.080,00

0379 REGULADOR 034 24 V -
V6 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 383,00 4 1.532,00
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0380 ROLAMENTO
DIANTEIRO DO
ALTERNADOR - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 114,00 8 912,00

0381 ROLAMENTO TRAZEIRO
DO ALTERNADOR - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 78,00 8 624,00

0382 1ª MOLA DIANTEIRA -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 295,00 15 4.425,00

0383 1ª MOLA TRASEIRA - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 299,00 15 4.485,00

0384 2ª MOLA TRASEIRA - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 300,00 15 4.500,00

0385 2ª MOLA DIANTEIRA -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 295,00 15 4.425,00

0386 3ª MOLA DIANTEIRA -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 195,00 15 2.925,00

0387 3ª MOLA TRASEIRA - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 199,00 15 2.985,00

0388 AMORTECEDOR
DIANTEIRO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 408,00 20 8.160,00

0389 AMORTECEDOR
TRASEIRO - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI COFAP COFAP 210,00 20 4.200,00

0390 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 12,00 40 480,00

0391 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 12,80 40 512,00

0392 BUCHA DE MOLA - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 86,00 30 2.580,00

0393 CILINDRO MESTRE
FREIO - V6 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNZ LNZ 717,00 4 2.868,00

0394 CUICA DE FREIO
DIANTEIRA - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 390,00 10 3.900,00

0395 CUICA DE FREIO
TRASEIRA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNZ LNZ 395,00 10 3.950,00

0396 DIAFRAGMA DA CUICA
DIANTEIRA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 25,00 20 500,00

0397 DIAFRAGMA DA CUICA
TRASEIRA - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 26,00 20 520,00

0398 DISCO DE FREIO
DIANTEIRO - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI MDS MDS 240,00 8 1.920,00

0399 LONA DE FREIO
DIANTEIRA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 250,00 12 3.000,00

0400 LONA DE FREIO
TRASEIRA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 189,00 12 2.268,00

0401 MOLA DA CUÍCA
DIANTEIRA - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 130,00 12 1.560,00

0402 MOLA DA CUÍCA
TRASEIRA - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 130,00 12 1.560,00

0403 MOLA DO PATINS DO
FREIO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 27,00 12 324,00

0404 PASTILHA DE FREIO -
V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

SYL SYL 128,00 18 2.304,00

0405 REGULADOR DE FREIO
- V6

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 48,00 12 576,00

0406 SAPATA DO FREIO - V6 N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 145,00 8 1.160,00

0407 TAMBOR DE FREIO - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

BATISTA BATISTA 624,00 12 7.488,00

0408 BRONZINA BIELA - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

MAHLE MAHLE 84,00 3 252,00

0409 BROZINA DE MANCAL -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 89,00 3 267,00

0410 CORREIA DO MOTOR -
V6

N. R. DA SILVA - EIRELI CONTINENTAL CONTINENTAL 170,00 16 2.720,00

0411 COXIN DO MOTOR - V6 - JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 78,00 6 468,00

0412 ESTICADOR DA
CORREIA DO TENSOR -
V6 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 640,00 4 2.560,00

0413 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL) - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAHLE MAHLE 460,00 12 5.520,00

0414 VIRABREQUIM - V6 - N. R. DA SILVA - EIRELI MAHLE MAHLE 4.520,00 2 9.040,00

0415 BARRA DE DIREÇAO
CENTRAL - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI ZUCOLLO ZUCOLLO 580,00 3 1.740,00



Página 29 de 1189

0416 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 533,00 3 1.599,00

0417 BICO ENGETOR - V6 JOSE MARCELINO
GALVAO

DELPHI DELPHI 550,00 12 6.600,00

0418 BOMBA
ALIMENTADORA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

MIRADOR MIRADOR 400,00 6 2.400,00

0419 BOMBA D` ÁGUA - V6 - N. R. DA SILVA - EIRELI URBA URBA 390,00 6 2.340,00

0420 BOMBA DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI SCHADECK SCHADECK 410,00 6 2.460,00

0421 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 119,00 40 4.760,00

0422 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 75,00 40 3.000,00

0423 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460 - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 90,00 40 3.600,00

0424 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI WEGA WEGA 100,00 40 4.000,00

0425 FILTRO SEPARADOR
AGUA - V6

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 59,00 20 1.180,00

0426 MANGOTE RADIADOR
INFERIOR - V6

N. R. DA SILVA - EIRELI JVC JVC 105,00 3 315,00

0427 RADIADOR - V6 N. R. DA SILVA - EIRELI VISCONDE VISCONDE 2.730,00 2 5.460,00

0428 PARA BRISA
DIANTEIRO - V6 -

N. R. DA SILVA - EIRELI BENSO BENSO 2.950,00 4 11.800,00

0429 CAIXA SATELITE
COMPLETA - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 3.277,00 10 32.770,00

0430 CILINDRO DE
EMBREAGEM - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI TRW TRW 590,00 3 1.770,00

0431 COROA DO PIÃO - V8 - N. R. DA SILVA - EIRELI SPICE SPICE 2.240,00 2 4.480,00

0432 CRUZETA DO DARDAM
- V8

N. R. DA SILVA - EIRELI NAKATA NAKATA 100,00 6 600,00

0433 EIXO INTERMEDIARIO -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 2.373,00 2 4.746,00

0434 EIXO PILOTO - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.245,00 10 12.450,00

0435 EIXO SECUNDARIO - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 1.670,00 2 3.340,00

0436 ENGRENAGEN DA 1ª
MARCHA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI EATON EATON 595,00 2 1.190,00

0437 ENGRENAGEN DA 2ª
MARCHA - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 594,00 2 1.188,00

0438 KIT DE EMBREAGEM -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI SACHS SACHS 3.545,00 12 42.540,00

0439 LUVA DO CARDAN - V6 - N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 440,00 2 880,00

0440 LUVA SAIDA CAIXA DE
MARCHA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 520,00 2 1.040,00

0441 PONTEIRA DO CARDAN
- V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 343,00 2 686,00

0442 REPARO CAIXA DE
DIREÇÃO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI ACP ACP 445,00 2 890,00

0443 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 95,00 15 1.425,00

0444 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 65,00 15 975,00

0445 RETENTOR DO EIXO
PILOTO - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 79,50 4 318,00

0446 RETENTOR DO PIÃO -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI SABO SABO 175,00 4 700,00

0447 ROLAMENTO CAIXA
SATELITE - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI FAG FAG 345,00 2 690,00

0448 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO INTERNO -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI FAG FAG 115,00 10 1.150,00

0449 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO INTERNO -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 192,00 10 1.920,00

0450 ROLAMENTO DE
CENTRO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 330,00 12 3.960,00

0451 ROLAMENTO DO PIÃO
DIANTEIRO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI FAG FAG 130,00 2 260,00

0452 ROLAMENTO PONTA
DO EIXO PILOTO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI FAG FAG 28,83 2 57,66

0453 ROLAMENTO TRAZEIRO
DO EIXO PILOTO - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 323,00 2 646,00
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0454 SEMI EIXO - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI GIMACCO GIMACCO 770,00 4 3.080,00

0455 TERMINAL DE DIREÇÃO
- V8

N. R. DA SILVA - EIRELI NAKTA NAKTA 160,00 12 1.920,00

0456 ALTENADOR (24WT) -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI ZM ZM 1.317,83 3 3.953,49

0457 BATERIA 150 HP - V8 JOSE MARCELINO
GALVAO

ZETTA ZETTA 949,00 6 5.694,00

0458 BUZINA 24 V - V8 - N. R. DA SILVA - EIRELI DNI DNI 160,00 4 640,00

0459 LAMPADA H7 12 V - V8 JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 37,00 100 3.700,00

0460 LAMPADA H7 24 V - V8 - JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 45,00 100 4.500,00

0461 MOTOR DO LIMPADOR -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

DNI DNI 550,00 2 1.100,00

0462 1ª MOLA DIANTEIRA -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 249,00 15 3.735,00

0463 1ª MOLA TRASEIRA - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 240,00 15 3.600,00

0464 2ª MOLA TRASEIRA - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 238,00 15 3.570,00

0465 2ª MOLA DIANTEIRA -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI FAMA FAMA 240,00 15 3.600,00

0466 AMORTECEDOR
DIANTEIRO - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 407,00 20 8.140,00

0467 AMORTECEDOR
TRASEIRO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI COFAP COFAP 210,00 20 4.200,00

0468 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 12,00 40 480,00

0469 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI REI REI 12,00 40 480,00

0470 BUCHA DE MOLA - V8 JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 85,00 30 2.550,00

0471 CUICA DE FREIO
DIANTEIRA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 395,00 10 3.950,00

0472 CUICA DE FREIO
TRASEIRA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 395,00 10 3.950,00

0473 LONA DE FREIO
DIANTEIRA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI THERMOID THERMOID 185,00 12 2.220,00

0474 LONA DE FREIO
TRASEIRA - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 187,00 12 2.244,00

0475 MOLA DA CUÍCA
DIANTEIRA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 130,00 12 1.560,00

0476 MOLA DA CUÍCA
TRASEIRA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 133,00 12 1.596,00

0477 MOLA DO PATINS DO
FREIO - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 28,00 12 336,00

0478 REGULADOR DE FREIO
- V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 49,50 12 594,00

0479 SAPATA DO FREIO - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI LNG LNG 145,00 8 1.160,00

0480 TAMBOR DE FREIO - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI FRUM FRUM 618,00 20 12.360,00

0481 BRONZINA BIELA - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FROM 80,00 3 240,00

0482 BROZINA DE MANCAL -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAHLE MAHLE 90,00 6 540,00

0483 CORREIA DO MOTOR -
V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE CONTINENTAL 170,00 16 2.720,00

0484 COXIN DO MOTOR - V8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 82,00 6 492,00

0485 ESTICADOR DA
CORREIA DO TENSOR -
V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 640,00 4 2.560,00

0486 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL) - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FRUM 450,00 12 5.400,00

0487 VIRABREQUIM - V8 - JOSE MARCELINO
GALVAO

SUSIN SUSIN 4.490,00 2 8.980,00

0488 BARRA DE DIREÇAO
CENTRAL - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 590,00 3 1.770,00

0489 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 535,00 3 1.605,00

0490 BOMBA
ALIMENTADORA - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE BOSH 340,00 6 2.040,00

0491 BOMBA D` ÁGUA - V8 JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 419,00 6 2.514,00

0492 BOMBA DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SCHADECK 1.000,00 6 6.000,00
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0493 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO - V8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 118,00 40 4.720,00

0494 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO - V8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 70,00 40 2.800,00

0495 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460 - V8
-

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 95,00 40 3.800,00

0496 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - V8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 105,00 40 4.200,00

0497 FILTRO SEPARADOR
AGUA - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 60,00 20 1.200,00

0498 RADIADOR - V8 - N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE VISCONDE 2.780,00 1 2.780,00

0499 PARA BRISA
DIANTEIRO - V8

JOSE MARCELINO
GALVAO

SECURIT SECURIT 2.050,00 2 4.100,00

0500 CAIXA SATELITE
COMPLETA - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SPICE 3.900,00 3 11.700,00

0501 CILINDRO DE
EMBREAGEM - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE TRW 740,00 4 2.960,00

0502 COROA DO PIAO
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SPICE 2.400,00 3 7.200,00

0503 JOGO PLANETARIA -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 618,00 3 1.854,00

0504 KIT DE EMBREAGEM -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SACHS 3.500,00 15 52.500,00

0505 LUVA DO CARDAN -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 446,00 3 1.338,00

0506 PONTEIRA DO CARDAN
- AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 340,00 3 1.020,00

0507 PRISIONERO P/ RODA
DIANTEIRA COM
PORCA - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZM ZM 27,00 20 540,00

0508 PRISIONERO P/ RODA
TRASEIRA COM PORCA
- AGRALE -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE PARAMAR 27,00 20 540,00

0509 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 38,00 15 570,00

0510 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 41,50 15 622,50

0511 ROLAMENTO CAIXA
SATELITE - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 346,00 3 1.038,00

0512 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO INTERNO -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 115,00 10 1.150,00

0513 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO EXTRENO -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 110,00 10 1.100,00

0514 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO INTERNO -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 328,83 10 3.288,30

0515 ROLAMENTO CUDO
DIANTERO EXTRENO -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 155,00 10 1.550,00

0516 ROLAMENTO DE
CENTRO - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 300,00 12 3.600,00

0517 ROLAMENTO DO PIÃO
DIANTEIRO - AGRALE -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 165,00 3 495,00

0518 SEMI EIXO - AGRALE N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE GIMACCO 810,00 4 3.240,00

0519 TERMINAL DE DIREÇÃO
- AGRALE -

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 212,00 12 2.544,00

0520 BATERIA 150 HP -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZETTA ZETTA 949,00 6 5.694,00

0521 1ª MOLA DIANTEIRA -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAMA 240,00 15 3.600,00

0522 1ª MOLA TRASEIRA -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAMA 245,00 15 3.675,00

0523 AMORTECEDOR
DIANTEIRO - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE COFAP 400,00 20 8.000,00

0524 AMORTECEDOR
TRASEIRO - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 234,00 20 4.680,00

0525 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 13,00 40 520,00

0526 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 14,00 40 560,00
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0527 BUCHA DE MOLA -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 85,00 30 2.550,00

0528 LONA DE FREIO
DIANTEIRA - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 189,00 12 2.268,00

0529 LONA DE FREIO
TRASEIRA - AGRALE -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE THERMOID 185,00 12 2.220,00

0530 MANETE DE FREIO -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

LNG LNG 548,00 6 3.288,00

0531 MOLA DA CUÍCA
DIANTEIRA - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 98,00 12 1.176,00

0532 MOLA DA CUÍCA
TRASEIRA - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 155,00 12 1.860,00

0533 SAPATA DO FREIO -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 145,00 8 1.160,00

0534 TAMBOR DE FREIO -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FRUM 618,00 20 12.360,00

0535 BRONZINA BIELA -
AGRALE -

N. R. DA SILVA - EIRELI JG MAHLE 87,00 3 261,00

0536 BROZINA DE MANCAL -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAHLE MAHLE 95,00 6 570,00

0537 CORREIA DO MOTOR -
AGRALE -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE CONTINENTAL 172,00 16 2.752,00

0538 COXIN DO MOTOR -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 298,00 6 1.788,00

0539 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL) -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE MAHLE 490,00 12 5.880,00

0540 VIRABREQUIM -
AGRALE -

JOSE MARCELINO
GALVAO

SUSIN SUSIN 4.480,00 3 13.440,00

0541 BARRA DE DIREÇAO
CENTRAL - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 535,00 3 1.605,00

0542 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 539,50 3 1.618,50

0543 BOMBA D` ÁGUA -
AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE URBA 460,00 6 2.760,00

0544 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 183,00 40 7.320,00

0545 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO - AGRALE

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 82,00 40 3.280,00

0546 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460 -
AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 113,00 40 4.520,00

0547 FILTRO DE OLEO
LUBRIFICANTE AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 199,00 40 7.960,00

0548 FILTRO SEPARADOR
AGUA - AGRALE

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 124,00 20 2.480,00

0549 RADIADOR - AGRALE - N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE VISCONDE 3.098,83 3 9.296,49

0550 PARA BRISA
DIANTEIRO - AGRALE -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE BENSO 2.989,50 3 8.968,50

0551 CORREIA - AGRALE N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE CONTINENTAL 173,00 15 2.595,00

0552 CAIXA SATELITE
COMPLETA -W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 4.170,00 3 12.510,00

0553 CILINDRO DE
EMBREAGEM - W8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE TRW 740,00 4 2.960,00

0554 COXIN DA CAIXA -W8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 147,83 6 886,98

0555 CRUZETA DO CARDAM
- W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE NAKATA 100,00 6 600,00

0556 KIT DE EMBREAGEM -
W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

VALEO VALEO 1.823,00 4 7.292,00

0557 LUVA DO CARDAN - W8
-

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 480,00 2 960,00

0558 PONTEIRA DO CARDAN
- W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 412,00 2 824,00

0559 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 40,00 15 600,00

0560 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA -
W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 44,50 15 667,50

0561 ROLAMENTO DE
CENTRO -W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 298,00 12 3.576,00

0562 ROLAMENTO DO PIÃO
DIANTEIRO -W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 220,00 2 440,00

0563 SEMI EIXO - W8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE GIMACCO 790,00 4 3.160,00
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0564 TERMINAL DE DIREÇÃO
- W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 167,00 12 2.004,00

0565 AMORTECEDOR
DIANTEIRO - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE COFAP 405,00 20 8.100,00

0566 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 15,00 40 600,00

0567 BUCHA DE MOLA -W8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 84,00 30 2.520,00

0568 MOLA MESTRE
DIANTEIRA - W8 -

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 198,00 24 4.752,00

0569 MOLA MESTRE
TRASEIRA - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAMA 198,00 24 4.752,00

0570 CUICA DE FREIO
DIANTEIRA -W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 394,00 10 3.940,00

0571 CUICA DE FREIO
TRASEIRA - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 390,00 10 3.900,00

0572 DIAFRAGMA DA CUICA
DIANTEIRA - W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 25,00 20 500,00

0573 DIAFRAGMA DA CUICA
TRASEIRA - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 25,00 20 500,00

0574 LONA DE FREIO
DIANTEIRA -W8

N. R. DA SILVA - EIRELI JG THERMOID 165,00 12 1.980,00

0575 LONA DE FREIO
TRASEIRA - W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

COBREQ COBREQ 190,00 12 2.280,00

0576 MOLA DA CUÍCA
DIANTEIRA - W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 134,00 12 1.608,00

0577 MOLA DA CUÍCA
TRASEIRA - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 130,00 12 1.560,00

0578 MOLA DO PATINS DO
FREIO - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 27,00 12 324,00

0579 REGULADOR DE FREIO
- W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 40,00 12 480,00

0580 SAPATA DO FREIO - W8 JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 151,00 8 1.208,00

0581 TAMBOR DE FREIO - W8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FRUM 635,00 20 12.700,00

0582 CORREIA DO MOTOR -
W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE CONTINENTAL 178,00 16 2.848,00

0583 COXIN DO MOTOR W8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 85,00 6 510,00

0584 ESTICADOR DA
CORREIA DO TENSOR -
W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 649,00 4 2.596,00

0585 KIT MOTOR (CAMISA
PISTÃO E ANEL) - W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAHLE MAHLE 492,00 12 5.904,00

0586 VIRABREQUIM - W8 JOSE MARCELINO
GALVAO

SUSIN SUSIN 4.500,00 2 9.000,00

0587 BARRA DE DIREÇAO
CENTRAL - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 548,00 3 1.644,00

0588 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 540,00 3 1.620,00

0589 BOMBA
ALIMENTADORA -W8

JOSE MARCELINO
GALVAO

MIRADOR MIRADOR 596,00 6 3.576,00

0590 BOMBA D` ÁGUA - W8 N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE URBA 700,00 6 4.200,00

0591 BOMBA DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - W8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SCHADECK 1.050,00 6 6.300,00

0592 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 70,00 40 2.800,00

0593 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460 - W8
-

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 95,00 40 3.800,00

0594 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - W8 -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 105,00 40 4.200,00

0595 FILTRO SEPARADOR
AGUA - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 55,00 20 1.100,00

0596 PARA BRISA
DIANTEIRO - W8

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE BENSO 3.030,00 2 6.060,00

0597 CORREIA - W8 JOSE MARCELINO
GALVAO

GATES GATES 179,00 15 2.685,00

0598 CAIXA SATELITE
COMPLETA -
15190WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SPICE 6.400,00 6 38.400,00

0599 CILINDRO DE
EMBREAGEM - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE TRW 635,00 6 3.810,00

0600 COROA DO PIÃO -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SPICE 1.790,00 6 10.740,00
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0601 COXIN DA CAIXA -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 135,00 6 810,00

0602 CRUZETA CARDAN -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE NAKATA 135,00 36 4.860,00

0603 EIXO INTERMEDIARIO -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE EATON 1.670,00 6 10.020,00

0604 EIXO PILOTO - 15190
WOLKS -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE EATON 2.450,00 6 14.700,00

0605 EIXO SECUNDARIO -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

REX REX 1.628,00 6 9.768,00

0606 ENGRENAGEN DA 1ª
MARCHA - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE EATON 590,00 6 3.540,00

0607 ENGRENAGEN DA 2ª
MARCHA - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE EATON 590,00 6 3.540,00

0608 KIT DE EMBREAGEM -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

VALEO VALEO 5.715,00 6 34.290,00

0609 LUVA DO CARDAN -
15190 WOLKS -

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 769,00 6 4.614,00

0610 LUVA SAIDA CAIXA DE
MARCHA - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 710,00 6 4.260,00

0611 PRISIONERO P/ RODA
DIANTEIRA COM
PORCA - 15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE PARAMAR 28,00 60 1.680,00

0612 PONTEIRA DO CARDAN
- 15190 WOLKS -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 670,00 6 4.020,00

0613 REPARO CAIXA
SATELITE - 15190
WOLKS -

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 1.813,00 6 10.878,00

0614 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA -
15190 WOLKS -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 78,00 45 3.510,00

0615 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
15190 WOLKS -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 57,00 45 2.565,00

0616 RETENTOR DO PIÃO -
15190 WOLKS -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 95,00 12 1.140,00

0617 ROLAMENTO CAIXA
SATELITE - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 574,00 6 3.444,00

0618 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO INTERNO -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 279,00 30 8.370,00

0619 ROLAMENTO CUBO
TRASEIRO INTERO
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 350,00 30 10.500,00

0620 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO EXTRENO
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 160,00 30 4.800,00

0621 ROLAMENTO DE
CENTRO - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

PRO PRO 362,00 12 4.344,00

0622 SEMI EIXO - 15190
WOLKS -

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 2.182,00 6 13.092,00

0623 TERMINAL DE DIREÇÃO
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE NAKATA 190,00 12 2.280,00

0624 FAROL - 15190 WOLKS JOSE MARCELINO
GALVAO

NINO NINO 396,00 6 2.376,00

0625 1ª MOLA DIANTEIRA -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAMA 245,00 15 3.675,00

0626 1ª MOLA TRASEIRA -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

FAMA FAMA 249,00 15 3.735,00

0627 2ª MOLA TRASEIRA -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAMA 245,00 15 3.675,00

0628 AMORTECEDOR
DIANTEIRO - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 627,00 20 12.540,00

0629 AMORTECEDOR
TRASEIRO - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAMA 595,00 20 11.900,00

0630 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
DIANTEIRO - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 14,80 40 592,00

0631 BORRACHA DO
AMORTECEDOR
TRASEIRO 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 13,00 40 520,00
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0632 BUCHA DE MOLA -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 58,00 30 1.740,00

0633 CUICA DE FREIO
TRASEIRA - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 389,00 20 7.780,00

0634 DIAFRAGMA DA CUICA
DIANTEIRA - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 24,70 40 988,00

0635 DIAFRAGMA DA CUICA
TRASEIRA - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 27,00 40 1.080,00

0636 LONA DE FREIO
DIANTEIRA - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE THERMOID 273,83 36 9.857,88

0637 MOLA DO PATINS DO
FREIO - 15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 29,80 18 536,40

0638 REGULADOR DE FREIO
- 15190 WOLKS -

JOSE MARCELINO
GALVAO

MBU MBU 283,00 18 5.094,00

0639 SAPATA DO FREIO -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 178,00 24 4.272,00

0640 TAMBOR DE FREIO -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FRUM 980,00 24 23.520,00

0641 CORREIA DO MOTOR -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE CONTINENTAL 158,00 24 3.792,00

0642 COXIN DO MOTOR -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

REI REI 168,00 15 2.520,00

0643 ESTICADOR DA
CORREIA DO TENSOR -
15190 WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE LNG 645,00 12 7.740,00

0644 BARRA DE DIREÇAO
CENTRAL - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

ZL ZL 598,00 6 3.588,00

0645 BARRA DE DIREÇAO
LATERAL - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE ZUCOLLO 785,00 12 9.420,00

0646 BOMBA
ALIMENTADORA - 15190
WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

MIRADOR MIRADOR 1.550,00 6 9.300,00

0647 BOMBA D` ÁGUA -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

NAKATA NAKATA 1.595,00 6 9.570,00

0648 BOMBA DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SCHADECK 840,00 6 5.040,00

0649 FILTRO DE AR
PRIMÁRIO - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 165,00 40 6.600,00

0650 FILTRO DE AR
SECUNDÁRIO - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 80,00 40 3.200,00

0651 FILTRO DE
COMBUSTIVEL 460 -
15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 198,00 40 7.920,00

0652 FILTRO DE ÓLEO
LUBRIFICANTE - 15190
WOLKS

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE WEGA 114,00 40 4.560,00

0653 FILTRO SEPARADOR
AGUA - 15190 WOLKS

JOSE MARCELINO
GALVAO

TECFIL TECFIL 204,00 40 8.160,00

0654 CAIXA SATELITE
COMPLETA - VOLARE
4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 4.000,00 2 8.000,00

0655 CILINDRO DE
EMBREAGEM VOLARE
4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE TRW 748,00 3 2.244,00

0656 COROA DO PIÃO -
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

MAXGEAR MAXGEAR 3.000,00 2 6.000,00

0657 CRUZETA DO CARDAM
WOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

STHAL STHAL 132,00 12 1.584,00

0658 COXIN DA CAIXA -
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 148,00 6 888,00

0659 KIT DE EMBREAGEM -
VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

VALEO VALEO 1.800,00 12 21.600,00

0660 LUVA DO CARDAN -
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 248,00 2 496,00

0661 PONTEIRA DO CARDAN
- VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE REI 240,00 2 480,00

0662 PRISIONERO P/ RODA
DIANTEIRA COM
PORCA - VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

FEY FEY 28,50 20 570,00
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0663 PRISIONERO P/ RODA
TRASEIRA COM PORCA
- VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE PARAMAR 27,00 20 540,00

0664 RETENTOR DO CUBO
DA RODA DIANTEIRA -
VOLARE 4X4 -

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 118,00 15 1.770,00

0665 RETENTOR DO CUBO
DA RODA TRASEIRA
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 56,00 15 840,00

0666 RETENTOR DO EIXO
PILOTO VOLARE 4X4

JOSE MARCELINO
GALVAO

ARCA ARCA 247,00 4 988,00

0667 RETENTOR DO PIÃO
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE SABO 97,00 4 388,00

0668 ROLAMENTO CAIXA
SATELITE VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 320,00 2 640,00

0669 ROLAMENTO CUBO
DIANTEIRO INTERNO
VOLARE 4X4

N. R. DA SILVA - EIRELI UNIDADE FAG 170,00 10 1.700,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - CORREIA L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ENGESEMBRA
SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

22.204.383/0001-
52

13/05/2021 -
14:41:35

l200 Original/Gen 15 50,00 750,00 Sim

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:15:05

CONTINENTAL CONTINENTAL 15 55,33 829,95 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:38

GLS GATS 15 55,00 825,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:06:09

CONTINENTAL CONTINENTAL 15 54,83 822,45 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:45:00

GATES GATES 15 56,00 840,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:27:48

L200 CONTINENTAL 15 52,56 788,40 Sim

0002 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:15:32

TECFIL TECFIL 12 106,00 1.272,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:07:21

WEGA WEGA 12 105,50 1.266,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

GLS TECFIL 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:46:05

TECFIL TECFIL 12 100,00 1.200,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:30:23

L200 TRITON WEGA 12 100,70 1.208,40 Sim

0003 - FILTO SEPARADOR AGUA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:15:58

TECFIL TECFIL 10 124,67 1.246,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:08:24

WEGA WEGA 10 124,17 1.241,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:38

GLS TECFIL 10 200,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:46:48

TECFIL TECFIL 10 126,00 1.260,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:31:59

L200 TRITON WEGA 10 118,44 1.184,40 Sim

0004 - MANGOTE RADIADOR SUPERIOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:16:21

JAHU JAHU 3 126,00 378,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:09:05

JVC JVC 3 125,50 376,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

G LUZAR 3 130,00 390,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:47:37

JAMAICA JAMAICA 3 125,00 375,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:32:53

L200 TRITON JAHU 3 119,70 359,10 Sim

0005 - RADIADOR L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:17:26

VISCONDE VISCONDE 2 2.470,00 4.940,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:09:50

VISCONDE VISCONDE 2 2.469,50 4.939,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

G LUZAR 2 2.500,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:48:18

VALEO VALEO 2 2.450,00 4.900,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:33:51

L200 TRITON VISCONDE 2 2.346,50 4.693,00 Sim

0006 - BALANCIM DE VALVULA ADMISSAO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:20:43

MAHLE MALHE 2 83,67 167,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:11:42

MANDO MANDO 2 83,17 166,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:49:25

NAKAMOTO NAKAMOTO 2 82,00 164,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:37:04

L200 TRITON TAKAO 2 79,49 158,98 Sim

0007 - BALANCIM VALVULA DE ESCAPE -L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:21:03

MAHLE MALHE 2 83,67 167,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:12:04

MANDO MANDO 2 83,17 166,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:50:06

NAKAMOTO NAKAMOTO 2 82,00 164,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:38:07

L200 TRITON TAKAO 2 79,49 158,98 Sim
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0008 - BRONZINA BIELA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:22:08

MAHLE MALHE 3 224,00 672,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:12:50

MAHLE MAHLE 3 223,50 670,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS MAHLA 3 625,00 1.875,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:50:56

METAL LEVE METAL LEVE 3 226,00 678,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:39:17

L200 TRITON TAKAO 3 212,80 638,40 Sim

0009 - BRONZINA DE MANCAL -L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:23:46

MAHLE MALHE 8 225,33 1.802,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:13:18

MAHLE MAHLE 8 224,83 1.798,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS MAHLA 8 625,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:51:37

METAL LEVE METAL LEVE 8 228,00 1.824,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:42:26

L200 TRITON TAKAO 8 214,06 1.712,48 Sim

0010 - CABEÇOTE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:24:13

MAHLE MALHE 2 2.140,00 4.280,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:14:00

MANDO MANDO 2 2.139,50 4.279,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS TAKAO 2 210,00 420,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
11:52:17

MANDO MANDO 2 2.150,00 4.300,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:43:10

L200 TRITON TAKAO 2 2.033,00 4.066,00 Sim

0011 - CORREIA DO ALTERNADOR L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:24:56

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 56,67 340,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:22:49

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 56,17 337,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS GATS 6 55,00 330,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
14:56:16

GATES GATES 6 58,00 348,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:44:32

L200 TRITON CONTINENTAL 6 53,84 323,04 Sim

0012 - CORREIA DE DIREÇÃO HIDRAULICA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:27:19

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 59,00 354,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:40

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 58,50 351,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS GATS 6 70,00 420,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
14:57:05

GATES GATES 6 62,00 372,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:45:45

L200 TRITON CONTINENTAL 6 56,05 336,30 Sim

0013 - CORREIA DENTARIA GRANDE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:28:05

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 123,33 739,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:22:53

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 122,83 736,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS GATS 6 130,00 780,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
14:57:59

GATES GATES 6 122,00 732,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:46:49

L200 TRITON CONTINENTAL 6 117,16 702,96 Sim

0014 - CORREIA DENTARIA PEQUENA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:29:27

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 85,67 514,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:43

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 85,17 511,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS GATS 6 55,00 330,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
14:59:00

GATES GATES 6 84,00 504,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:47:25

L200 TRITON CONTINENTAL 6 81,39 488,34 Sim

0015 - JUNTAS DO MOTOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:31:52

SABÓ SABÓ 2 505,00 1.010,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:22:57

SABO SABO 2 504,50 1.009,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS NAKATA 2 550,00 1.100,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
14:59:38

SABO SABO 2 502,00 1.004,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:48:52

L200 TRITON SPAL 2 479,75 959,50 Sim

0016 - JUNTA DO CABEÇOTE L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:35:10

SABÓ SABÓ 4 297,00 1.188,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:04

SABO SABO 4 296,50 1.186,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:08

GLS HELLA 4 600,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:00:36

SABO SABO 4 295,00 1.180,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:49:53

L200 TRITON SPAL 4 282,15 1.128,60 Sim
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0017 - POLIA EIXO DO VIRABREQUIM-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:39:46

ROLT ROLT 3 409,33 1.227,99 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:10

ROLT ROLT 3 408,83 1.226,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS SABO 3 207,00 621,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:01:33

NAKAMOTO NAKAMOTO 3 410,00 1.230,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:50:47

L200 TRITON NYTRON 3 388,86 1.166,58 Sim

0018 - RETENTOR COMANDO DE VALVULA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:41:09

SABÓ SABÓ 3 74,33 222,99 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:13

ARCA ARCA 3 73,83 221,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS SABO 3 210,00 630,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:02:35

ARCA ARCA 3 75,00 225,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:51:50

L200 TRITON ARCA 3 70,61 211,83 Sim

0019 - RETENTOR DA POLIA DO MOTOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:41:50

SABÓ SABÓ 3 72,67 218,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:16

ARCA ARCA 3 72,17 216,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS SABO 3 200,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:03:07

ARCA ARCA 3 72,00 216,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:52:47

L200 TRITON ARCA 3 69,04 207,12 Sim

0020 - RETENTOR DO VOLANTE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:42:25

SABÓ SABÓ 3 209,67 629,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:23:20

ARCA ARCA 3 209,17 627,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS SABO 3 100,00 300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:03:33

ARCA ARCA 3 211,00 633,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:53:43

L200 TRITON NYTRON 3 199,19 597,57 Sim

0021 - TENSOR DE CORREIA DENTARIA GRANDE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:43:19

ROLT ROLT 6 167,67 1.006,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:41

ROLT ROLT 6 167,17 1.003,02 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS TRW 6 170,00 1.020,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:04:39

DINPAR DINPAR 6 168,00 1.008,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:54:38

L200 TRITON NYTRON 6 159,29 955,74 Sim

0022 - TENSOR DA CORREIA DENTARIA PEQUENA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:43:52

ROLT ROLT 6 168,00 1.008,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:47

ROLT ROLT 6 167,50 1.005,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS TRW 6 170,00 1.020,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:05:06

DINPAR DINPAR 6 166,00 996,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:55:41

L200 TRITON NYTRON 6 159,60 957,60 Sim

0023 - VALVULA DE ADMISSÃO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:45:15

MAHLE MALHE 2 221,67 443,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:49

MAHLE MAHLE 2 221,17 442,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS SABO 2 222,00 444,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:06:37

METAL LEVE METAL LEVE 2 222,00 444,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:57:14

L200 TRITON TAKAO 2 210,59 421,18 Sim

0024 - VALVULA ESCAPE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:45:40

MAHLE MALHE 2 224,33 448,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:51

MAHLE MAHLE 2 223,83 447,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS SABO 2 225,00 450,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:07:07

METAL LEVE METAL LEVE 2 225,00 450,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:58:02

L200 TRITON TAKAO 2 213,11 426,22 Sim

0025 - VELA AQUECEDORA DO MOTOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:47:15

TPARTS TPARTS 3 63,33 189,99 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:53

DELPHI DELPHI 3 62,83 188,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS MAHE 3 64,00 192,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:07:46

BOSCH BOSCH 3 62,00 186,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
05:59:59

L200 TRITON DELPHI 3 60,16 180,48 Sim
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0026 - VIRABREQUIM-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:47:43

MAHLE MALHE 1 3.438,33 3.438,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:55

MANDO MANDO 1 3.437,83 3.437,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS TRW 1 3.438,00 3.438,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:08:32

MANDO MANDO 1 3.400,00 3.400,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:00:49

L200 TRITON TAKAO 1 3.266,41 3.266,41 Sim

0027 - CILINDRO DE RODA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:48:13

RIKKO RIKKO 8 93,33 746,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:30:58

RIKKO RIKKO 8 92,83 742,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS LUK 8 750,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:09:27

DLZ DLZ 8 92,00 736,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:01:31

L200 TRITON KATHO 8 88,66 709,28 Sim

0028 - CILINDRO MESTRE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:48:34

RIKKO RIKKO 3 308,67 926,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:31:00

RIKKO RIKKO 3 308,17 924,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:07

GLS LUK 3 750,00 2.250,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:09:59

DLZ DLZ 3 312,00 936,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:02:25

L200 TRITON MARCAPE 3 293,24 879,72 Sim

0029 - CONJUNTO DE SAPATAS FREIO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:52:29

SYL SYL 4 290,00 1.160,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:31:03

JURID JURID 4 289,50 1.158,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

GLS FRAS L 4 300,00 1.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:14:59

FRASLE FRASLE 4 290,00 1.160,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:04:10

L200 TRITON FREMAX 4 275,50 1.102,00 Sim

0030 - DISCO DE FREIO L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:54:03

FREEMAX FREEMAX 4 309,67 1.238,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:31:06

MDS MDS 4 309,17 1.236,68 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GLS NAKATA 4 350,00 1.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:15:36

HF HF 4 315,00 1.260,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:05:32

L200 TRITON FREMAX 4 294,19 1.176,76 Sim

0031 - HIDROVACUO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:54:38

RIKKO RIKKO 2 1.006,67 2.013,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:50:48

ROC ROC 2 1.006,17 2.012,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GLS NAKATA 2 1.100,00 2.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:16:17

MANDO MANDO 2 1.010,00 2.020,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:06:26

L200 TRITON MARCAPE 2 956,34 1.912,68 Sim

0032 - JOGO DE CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
10:55:04

TUBA TUBA 2 304,33 608,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:52:13

TUBA TUBA 2 303,83 607,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GLS CABOFLEX 2 60,00 120,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:17:02

IKS IKS 2 305,00 610,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:09:49

L200 TRITON FANIA 2 289,11 578,22 Sim

0033 - LONA DE FREIO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:00:01

SYL SYL 4 285,33 1.141,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:53:14

JURID JURID 4 284,83 1.139,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GLS TRW 4 290,00 1.160,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:17:42

FRASLE FRASLE 4 286,00 1.144,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:11:05

L200 TRITON COBREQ 4 271,06 1.084,24 Sim

0034 - PASTILHA DE FREIO L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:00:45

SYL SYL 4 145,33 581,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:54:06

JURID JURID 4 144,83 579,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GLS TRW 4 150,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:18:20

SYL SYL 4 146,00 584,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:12:05

L200 TRITON FRASLE 4 138,06 552,24 Sim
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0035 - TAMBOR DE FREIO L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:01:56

FREEMAX FREEMAX 4 303,33 1.213,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:54:41

MDS MDS 4 302,83 1.211,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GLS TRW 4 303,00 1.212,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:19:11

HF HF 4 302,00 1.208,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:13:25

L200 TRITON FREMAX 4 288,16 1.152,64 Sim

0036 - 1ºMOLA TRASEIRA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:24:30

FAMA FAMA 4 328,33 1.313,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:55:17

FAMA FAMA 4 327,83 1.311,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

TRASEIRO TRW 4 1.100,00 4.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:20:29

FAMA FAMA 4 320,00 1.280,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:14:32

L200 TRITON FABRINI 4 311,91 1.247,64 Sim

0037 - 2ºMOLA TRASEIRA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:24:59

FAMA FAMA 4 335,00 1.340,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:56:30

FAMA FAMA 4 334,50 1.338,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:36

TRASEIRO TRW 4 1.100,00 4.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:20:56

FAMA FAMA 4 335,00 1.340,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:15:24

L200 TRITON FABRINI 4 318,25 1.273,00 Sim

0038 - 3ºMOLA TRASEIRA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:25:48

FAMA FAMA 4 340,00 1.360,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:57:08

FAMA FAMA 4 339,50 1.358,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:35

TRASEIRO TRW 4 1.100,00 4.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:21:18

FAMA FAMA 4 340,00 1.360,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:16:26

L200 TRITON FABRINI 4 323,00 1.292,00 Sim

0039 - AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:26:19

ALLEN ALLEN 6 290,00 1.740,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:57:44

ALLEN ALLEN 6 289,50 1.737,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:33

DIANTEIRO COFAP 6 600,00 3.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:22:05

COFAP COFAP 6 290,00 1.740,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:17:40

L200 TRITON YOKOMITSU 6 275,50 1.653,00 Sim

0040 - AMORTECEDOR TRASEIRO L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:26:39

ALLEN ALLEN 6 298,33 1.789,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
12:58:23

ALLEN ALLEN 6 297,83 1.786,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:32

TRASEIRO COFAP 6 600,00 3.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:22:30

COFAP COFAP 6 300,00 1.800,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:19:31

L200 TRITON MONROE 6 283,41 1.700,46 Sim

0041 - BALANÇA INFERIOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:09:51

SKIP SKIP 2 546,67 1.093,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:00:46

YIMING YIMING 2 546,17 1.092,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:23:21

NAKATA NAKATA 2 540,00 1.080,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:20:14

L200 TRITON GRAZI METAL 2 519,34 1.038,68 Sim

0042 - BALANÇA SUPERIOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:27:37

SKIP SKIP 2 409,33 818,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:01:19

YIMING YIMING 2 408,83 817,66 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:23:52

NAKATA NAKATA 2 410,00 820,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:21:14

L200 TRITON GRAZI METAL 2 388,86 777,72 Sim

0043 - BATENTE DE MOLA TRASEIRO L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:11:31

SKIP SKIP 6 73,67 442,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:01:51

SKIP SKIP 6 73,17 439,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:24:28

LONIL LONIL 6 72,00 432,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:21:52

L200 TRITON JAHU 6 69,99 419,94 Sim

0044 - BRAÇO AUXILIAR L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:28:16

RHD RHD 3 269,33 807,99 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:02:21

DLZ DLZ 3 268,83 806,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:31

MB 241403 NAKATA 3 625,00 1.875,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:25:15

TRW TRW 3 272,00 816,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:22:33

L200 TRITON VIEMAR 3 255,86 767,58 Sim

0045 - BRAÇO PITMAM-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:11:27

RHD RHD 3 206,00 618,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:02:50

DLZ DLZ 3 205,50 616,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:30

MB 241403 NAKATA 3 625,00 1.875,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:25:40

TRW TRW 3 205,00 615,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:23:22

L200 TRITON VIEMAR 3 195,70 587,10 Sim

0046 - BUCHA DE AMORTECEDOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
11:30:11

SKIP SKIP 20 82,00 1.640,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:03:19

SKIP SKIP 20 81,50 1.630,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:29

GLS NAKATA 20 100,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:26:50

LONIL LONIL 20 82,00 1.640,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:24:00

L200 TRITON JAHU 20 77,90 1.558,00 Sim

0047 - BUCHA DE BALANÇA INFERIOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:11:23

SKIP SKIP 12 83,33 999,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:03:54

SKIP SKIP 12 82,83 993,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:28

GLS NAKATA 12 100,00 1.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:27:18

LONIL LONIL 12 85,00 1.020,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:24:48

L200 TRITON JAHU 12 79,16 949,92 Sim

0048 - BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
12:17:13

SKIP SKIP 6 48,67 292,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:04:32

SKIP SKIP 6 48,17 289,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:27

GLS NAKATA 6 100,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:27:45

LONIL LONIL 6 49,00 294,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:25:23

L200 TRITON JAHU 6 46,24 277,44 Sim
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0049 - BUCHA DE MOLA L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:11:19

SKIP SKIP 10 93,33 933,30 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:05:02

SKIP SKIP 10 92,83 928,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS NAKATA 10 100,00 1.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:28:13

LONIL LONIL 10 92,00 920,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:26:03

L200 TRITON JAHU 10 88,66 886,60 Sim

0050 - FEIXO DE MOLA COMPLETO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:11:08

FAMA FAMA 4 986,67 3.946,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:05:29

FAMA FAMA 4 986,17 3.944,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS TECFIL 4 200,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:28:51

COFAP COFAP 4 980,00 3.920,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:26:47

L200 TRITON FABRINI 4 937,34 3.749,36 Sim

0051 - GRAMPO DE MOLA TRASEIRO -L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:12:03

FAMA FAMA 8 22,67 181,36 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:07:10

PATRAL PATRAL 8 22,17 177,36 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS NAKATA 8 50,00 400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:29:40

PEÇA MAIS PEÇA MAIS 8 25,00 200,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:27:45

L200 TRITON SIGA 8 21,54 172,32 Sim

0052 - PINO DE CENTRO -L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:12:24

FAMA FAMA 4 24,33 97,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:07:37

PATRAL PATRAL 4 23,83 95,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS TRW 4 24,00 96,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:30:02

PEÇA MAIS PEÇA MAIS 4 28,00 112,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:28:18

L200 TRITON MARCAPE 4 23,11 92,44 Sim

0053 - PIVÔ DA BALANÇA INFERIOR L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:12:49

RHD RHD 6 126,00 756,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:08:14

DLZ DLZ 6 125,50 753,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS TRW 6 128,00 768,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:30:55

DLZ DLZ 6 125,00 750,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:28:59

L200 TRITON VIEMAR 6 119,70 718,20 Sim

0054 - PIVÔ SUPERIOR DA BALANÇA L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:13:08

RHD RHD 6 124,00 744,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:08:43

DLZ DLZ 6 123,50 741,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS TRW 6 125,00 750,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:31:24

DLZ DLZ 6 128,00 768,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:30:11

L200 TRITON VIEMAR 6 117,80 706,80 Sim

0055 - TERMINAL DE DIREÇÃO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:13:35

RHD RHD 6 125,33 751,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:09:26

DLZ DLZ 6 124,83 748,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

GLS NAKATA 6 125,00 750,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:32:05

TRW TRW 6 130,00 780,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:30:58

L200 TRITON VIEMAR 6 119,06 714,36 Sim

0056 - ALTERNADOR(12WT)-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:14:03

REFFEL REFFEL 2 2.285,00 4.570,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:10:30

AUTOTEC AUTOTEC 2 2.284,50 4.569,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:26

12WT ZEN 2 2.280,00 4.560,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:32:44

BOSCH BOSCH 2 2.275,00 4.550,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:31:56

L200 TRITON DELPHI 2 2.170,75 4.341,50 Sim

0057 - BATERIA 90AP HP-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:14:22

BATS BATS 2 691,67 1.383,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:11:13

MOURA MOURA 2 691,17 1.382,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:25

90 A BATS 2 685,00 1.370,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:33:23

ZETTA ZETTA 2 692,00 1.384,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:32:50

L200 TRITON ZETA 2 657,09 1.314,18 Sim
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0058 - FAROL L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:14:47

FORTLUZ FORTLUZ 4 514,67 2.058,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:11:43

ORGUS ORGUS 4 514,17 2.056,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:25

GLS NINO 4 513,00 2.052,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:33:57

ZN ZN 4 524,00 2.096,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:33:46

L200 TRITON ORGUS 4 488,94 1.955,76 Sim

0059 - LAMPADA H7 12V-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:15:11

GAUSS GAUSS 100 37,67 3.767,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:12:19

PHILIPS PHILIPS 100 37,17 3.717,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:25

H7 HELLA 100 37,00 3.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:34:38

MBU MBU 100 38,00 3.800,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:35:19

L200 TRITON PHILLIPS 100 35,79 3.579,00 Sim

0060 - LANTERNA PISCA DIANTEIRO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:15:31

FORTLUZ FORTLUZ 4 123,67 494,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:12:51

COFRAN COFRAN 4 123,17 492,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:25

GLS HELLA 4 123,00 492,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:35:20

ZN ZN 4 128,00 512,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:36:05

L200 TRITON ORGUS 4 117,49 469,96 Sim

0061 - LANTERNA PISCA TRASEIRO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:16:02

FORTLUZ FORTLUZ 4 123,67 494,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:14:46

COFRAN COFRAN 4 123,17 492,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:25

GLS NINO 4 123,00 492,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:36:06

ZN ZN 4 125,00 500,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:37:28

L200 TRITON ORGUS 4 117,49 469,96 Sim

0062 - POLIA DO ALTERNADOR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:16:26

ROLT ROLT 4 207,67 830,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:15:14

ROLT ROLT 4 207,17 828,68 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:25

GLS ZEN 4 210,00 840,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:36:44

DAYCO DAYCO 4 210,00 840,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:38:12

L200 TRITON VTO 4 197,29 789,16 Sim

0063 - CAIXA SATELITE COMPLETA DIANT./TRASEIRA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:16:48

MAX GEAR MAX GEAR 4 3.516,67 14.066,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:15:41

MITSUBISHI MITSUBISHI 4 3.516,17 14.064,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

TRASEIRO L200 SPICE 4 3.300,00 13.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:37:23

MANDO MANDO 4 3.520,00 14.080,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:39:00

L200 TRITON SPICER 4 3.340,84 13.363,36 Sim

0064 - CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:17:18

RIKKO RIKKO 4 217,00 868,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:16:21

RIKKO RIKKO 4 216,50 866,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS LUK 4 750,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:38:06

DLZ DLZ 4 215,00 860,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:39:52

L200 TRITON QUILICCI 4 206,15 824,60 Sim

0065 - CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE L-200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:17:42

RIKKO RIKKO 3 197,67 593,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:16:46

RIKKO RIKKO 3 197,17 591,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS LUK 3 750,00 2.250,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:38:38

DLZ DLZ 3 195,00 585,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:40:50

L200 TRITON QUILICCI 3 187,79 563,37 Sim

0066 - COIFA EXTERNA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:18:01

SKIP SKIP 6 48,00 288,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:17:17

PATRAL PATRAL 6 47,50 285,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS NAKATA 6 50,00 300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:39:18

MONROE MONROE 6 45,00 270,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:41:29

L200 TRITON JAHU 6 45,60 273,60 Sim
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0067 - COIFA INTERNA-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:18:20

SKIP SKIP 6 47,67 286,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:17:53

PATRAL PATRAL 6 47,17 283,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS NAKATA 6 50,00 300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:39:43

MONROE MONROE 6 46,00 276,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:42:11

L200 TRITON JAHU 6 45,29 271,74 Sim

0068 - COROA E PIÃO-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:18:43

MAX GEAR MAX GEAR 3 2.400,00 7.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:18:39

MITSUBISHI MITSUBISHI 3 2.399,50 7.198,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS EKKO 3 4.300,00 12.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:40:21

IMA IMA 3 2.400,00 7.200,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:42:53

L200 TRITON SPICER 3 2.280,00 6.840,00 Sim

0069 - COXIN DA CAIXA -L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:19:16

SKIP SKIP 6 72,33 433,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:19:09

SKIP SKIP 6 71,83 430,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS EKKO 6 90,00 540,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:41:15

LONIL LONIL 6 72,00 432,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:43:28

L200 TRITON JAHU 6 68,71 412,26 Sim

0070 - COXIN DE GABINE-L200
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:21:24

SKIP SKIP 4 72,67 290,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:19:34

SKIP SKIP 4 72,17 288,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS EKKO 4 900,00 3.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:41:40

LONIL LONIL 4 73,00 292,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:44:26

L200 TRITON JAHU 4 69,04 276,16 Sim

0071 - COXIM DO MOTOR L-200 TRITON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
13:23:42

SKIP SKIP 8 311,00 2.488,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:22:48

SKIP SKIP 8 310,50 2.484,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

GLS EKKO 8 200,00 1.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:42:32

LONIL LONIL 8 310,00 2.480,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:45:21

L200 TRITON JAHU 8 295,45 2.363,60 Sim

0072 - CABO DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:23:23

TUBA TUBA 4 41,50 166,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

KB 2008 CABO FLEX 4 50,00 200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:43:18

IKS IKS 4 42,00 168,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:47:14

KOMBI FANIA 4 39,90 159,60 Sim

0073 - CABO DE VELOCÍMETRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:23:51

TUBA TUBA 6 43,50 261,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

KB 2008 CABO FLEX 6 300,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:43:43

IKS IKS 6 45,00 270,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:46:57

KOMBI FANIA 6 41,80 250,80 Sim

0074 - CAIXA SATELITE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:24:18

VWC VWC 6 602,83 3.616,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:24

VW 2008 SPICE 6 700,00 4.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:44:19

ORIG ORIG 6 602,00 3.612,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:47:55

KOMBI SPICER 6 573,16 3.438,96 Sim

0075 - CANDUITE DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:24:45

CABOVEL CABOVEL 4 41,50 166,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

A 214 VW 4 50,00 200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:44:59

IKS IKS 4 42,00 168,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:48:27

KOMBI FANIA 4 39,90 159,60 Sim

0076 - COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:25:21

JHAU JHAU 6 44,50 267,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2008 NAKATA 6 50,00 300,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:45:53

LONIL LONIL 6 45,00 270,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:53:03

KOMBI JAHU 6 42,75 256,50 Sim

0077 - COXIN DA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:25:50

JAHU JAHU 3 297,17 891,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2009 NAKATA 3 200,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:46:23

LONIL LONIL 3 295,00 885,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:53:43

KOMBI JAHU 3 282,79 848,37 Sim

0078 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:26:22

VWC VWC 3 486,17 1.458,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2008 TRW 3 1.100,00 3.300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:47:20

ORIG ORIG 3 480,00 1.440,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:54:32

KOMBI HUNTER 3 462,34 1.387,02 Sim

0079 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:26:54

VWC VWC 3 506,17 1.518,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2008 TRW 3 1.100,00 3.300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:47:50

ORIG ORIG 3 510,00 1.530,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:55:12

KOMBI HUNTER 3 481,34 1.444,02 Sim

0080 - JUNTA HOMOCINÉTICA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:27:22

NAKATA NAKATA 12 203,83 2.445,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2009 NAKATA 12 250,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:48:33

SPICER SPICER 12 205,00 2.460,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:56:08

KOMBI SPICER 12 194,11 2.329,32 Sim

0081 - KIT DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:29:53

SACHS SACHS 12 608,83 7.305,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2010 NAKATA 12 650,00 7.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:50:18

LUK LUK 12 610,00 7.320,00 Sim
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SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:56:55

KOMBI SACHS 12 578,86 6.946,32 Sim

0082 - KIT DIFERENCIAL COROA E PIÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:30:26

VWC VWC 12 969,50 11.634,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2011 NAKATA 12 990,00 11.880,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:51:10

IMA IMA 12 1.000,00 12.000,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
06:59:30

KOMBI MAX PARTS 12 921,50 11.058,00 Sim

0083 - PINO CENTRAL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:30:52

LONTRA LONTRA 4 197,17 788,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:23

VW 2012 NAKATA 4 197,00 788,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:51:38

IMA IMA 4 195,00 780,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:00:05

KOMBI BUTUEM 4 187,79 751,16 Sim

0084 - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:31:16

NAKATA NAKATA 4 46,17 184,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2013 NAKATA 4 46,00 184,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:52:56

DLZ DLZ 4 40,00 160,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:01:53

KOMBI NAKATA 4 44,34 177,36 Sim

0085 - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:31:44

NAKATA NAKATA 4 44,50 178,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2014 NAKATA 4 45,00 180,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:53:13

DLZ DLZ 4 40,00 160,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:02:34

KOMBI NAKATA 4 42,75 171,00 Sim

0086 - FLEXIVEL DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:32:11

CABOVEL CABOVEL 4 44,17 176,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2008 NAKATA 4 50,00 200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:53:57

IKS IKS 4 45,00 180,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:03:15

KOMBI EFRARI 4 42,44 169,76 Sim
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0087 - BATERIA 100 HP - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:32:39

MOURA MOURA 2 644,50 1.289,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

100 A BATS 2 640,00 1.280,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:54:34

ZETTA ZETTA 2 640,00 1.280,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:03:52

KOMBI ZETA 2 612,75 1.225,50 Sim

0088 - CABO DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:33:05

BOSCH BOSCH 4 209,83 839,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

KB 2008 CABO FLEX 4 50,00 200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:55:09

NGK NGK 4 215,00 860,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:04:38

KOMBI NGK 4 199,81 799,24 Sim

0089 - CHAVE DE SETA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:33:29

MARILIA MARILIA 2 510,50 1.021,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2008 OSPINA 2 750,00 1.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:55:44

COSTAL COSTAL 2 515,00 1.030,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:05:19

KOMBI MARILIA 2 485,45 970,90 Sim

0090 - CILINDRO DE INGNIÇÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:33:59

TRW TRW 3 124,83 374,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2008 LUK 3 750,00 2.250,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:05:50

KOMBI MARILIA 3 119,06 357,18 Sim

0091 - CORREIA DO ALTERNADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:35:49

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 76,83 460,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2008 GATS 6 75,00 450,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:56:39

GATES GATES 6 80,00 480,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:06:32

KOMBI CONTINENTAL 6 73,46 440,76 Sim

0092 - JOGOS DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:36:17

BOSCH BOSCH 4 129,50 518,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2009 GATS 4 150,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:57:15

BOSCH BOSCH 4 130,00 520,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:07:02

KOMBI NGK 4 123,50 494,00 Sim

0093 - LAMPADA H7 12 V - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:36:42

PHILIPS PHILIPS 100 41,50 4.150,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

H7 HELLA 100 42,00 4.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:57:54

MBU MBU 100 42,00 4.200,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:07:46

KOMBI PHILLIPS 100 39,90 3.990,00 Sim

0094 - MOTOR DO LIMPADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:37:07

DNI DNI 2 392,17 784,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:22

VW 2009 CEMAK 2 392,00 784,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:58:27

UNIVERSAL UNIVERSAL 2 390,00 780,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:08:22

KOMBI BOSCH 2 373,04 746,08 Sim

0095 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:37:40

COFAP COFAP 6 137,17 823,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

DIANTEIRO COFAP 6 600,00 3.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:59:12

NAKATA NAKATA 6 135,00 810,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:09:03

KOMBI MONROE 6 130,79 784,74 Sim

0096 - AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:38:08

COFAP COFAP 6 156,83 940,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

KOMB COFAP 6 600,00 3.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
15:59:43

NAKATA NAKATA 6 154,00 924,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:09:49

KOMBI MONROE 6 149,46 896,76 Sim

0097 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:38:48

SKIP SKIP 12 27,83 333,96 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

DIANTEIRO NAKATA 12 50,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:00:54

LONIL LONIL 12 30,00 360,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:10:56

KOMBI JAHU 12 26,91 322,92 Sim

0098 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:39:15

SKIP SKIP 12 31,17 374,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

TRASEIRO NAKATA 12 50,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:01:27

LONIL LONIL 12 35,00 420,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:11:32

KOMBI JAHU 12 30,09 361,08 Sim

0099 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:39:54

AXIO AXIO 4 52,50 210,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

VW 2008 NAKATA 4 100,00 400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:02:03

LONIL LONIL 4 50,00 200,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:12:41

KOMBI JAHU 4 50,35 201,40 Sim

0100 - CARA DE GATO BATEDOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:40:21

AXIO AXIO 8 41,50 332,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

VW 2008 TRW 8 50,00 400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:02:43

JAHU JAHU 8 42,00 336,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:13:10

KOMBI JAHU 8 39,90 319,20 Sim

0101 - CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:42:36

TRW TRW 8 59,50 476,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

VW 2008 LUK 8 750,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:03:53

TRW TRW 8 60,00 480,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:14:28

KOMBI KATHO 8 57,00 456,00 Sim

0102 - CILINDRO DE RODA TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:43:01

TRW TRW 8 61,83 494,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

WB 16210 LUK 8 750,00 6.000,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:04:37

TRW TRW 8 62,00 496,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:16:14

KOMBI KATHO 8 59,21 473,68 Sim

0103 - ESTABILIZADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:43:31

KIT CIA KIT CIA 3 203,83 611,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

WB 16210 TRW 3 203,00 609,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:05:38

COFAP COFAP 3 205,00 615,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:17:43

KOMBI NAKATA 3 194,11 582,33 Sim

0104 - JOGO DE MOLA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:44:06

DECAR DECAR 3 408,83 1.226,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

KB 2008 NAKATA 3 450,00 1.350,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:07:04

COFAP COFAP 3 410,00 1.230,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:18:55

KOMBI FABRINI 3 388,86 1.166,58 Sim

0105 - KIT DO ESTABILIZADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:44:34

KIT CIA KIT CIA 6 191,83 1.150,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:21

KB 2008 NAKATA 6 210,00 1.260,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:07:46

JAHU JAHU 6 192,00 1.152,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:19:56

KOMBI JAHU 6 182,71 1.096,26 Sim

0106 - KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:45:03

LONTRA LONTRA 4 1.086,17 4.344,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 4 1.200,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:08:26

IMA IMA 4 1.080,00 4.320,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:21:12

KOMBI BUTUEM 4 1.032,34 4.129,36 Sim

0107 - PARAFUSOS DE RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:45:33

KIT CIA KIT CIA 20 27,17 543,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 20 27,00 540,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:09:11

PEÇA MAIS PEÇA MAIS 20 30,00 600,00 Sim
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SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:21:54

KOMBI MAX PARTS 20 26,29 525,80 Sim

0108 - PORCA DA RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:46:29

KIT CIA KIT CIA 20 28,50 570,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 20 29,00 580,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:09:38

PEÇA MAIS PEÇA MAIS 20 32,00 640,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:23:08

KOMBI MAX PARTS 20 27,65 553,00 Sim

0109 - BARRA TORÇÃO DIREITA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:46:55

DECAR DECAR 2 292,17 584,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:10:19

JAHU JAHU 2 290,00 580,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:24:17

KOMBI NAKATA 2 278,04 556,08 Sim

0110 - BARRA TORÇÃO ESQUERDA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:47:41

DECAR DECAR 2 292,17 584,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:10:43

JAHU JAHU 2 290,00 580,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:29:02

KOMBI NAKATA 2 278,04 556,08 Sim

0111 - FACÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:49:25

DECAR DECAR 2 510,50 1.021,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 2 550,00 1.100,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:11:26

COFAP COFAP 2 515,00 1.030,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:30:05

KOMBI MARCAPE 2 485,45 970,90 Sim

0112 - DISCO DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:50:03

MDS MDS 4 185,50 742,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 4 200,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:12:09

TRW TRW 4 190,00 760,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:30:48

KOMBI FREMAX 4 176,70 706,80 Sim

0113 - LONA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008



Página 60 de 1189

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:50:36

FRASLE FRASLE 6 56,17 337,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 6 80,00 480,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:12:57

FRASLE FRASLE 6 60,00 360,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:31:37

KOMBI FRASLE 6 53,84 323,04 Sim

0114 - HIDRO VÁCUO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:51:00

BOSCH BOSCH 2 510,50 1.021,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 2 550,00 1.100,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:13:43

TRW TRW 2 510,00 1.020,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:32:19

KOMBI MARCAPE 2 485,45 970,90 Sim

0115 - TAMBOR DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:51:23

MDS MDS 4 203,83 815,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 4 204,00 816,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:14:11

TRW TRW 4 205,00 820,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:33:17

KOMBI FREMAX 4 194,11 776,44 Sim

0116 - JOGO DE CABO DE FREIO DE ESTACINAMENTO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:51:49

CABOVEL CABOVEL 2 58,50 117,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 2 80,00 160,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:14:50

IKS IKS 2 60,00 120,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:34:18

KOMBI FANIA 2 56,65 113,30 Sim

0117 - PASTILHA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:52:20

FRASLE FRASLE 6 27,83 166,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 6 28,00 168,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:15:37

FRASLE FRASLE 6 25,00 150,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:35:09

KOMBI LONAFLEX 6 26,91 161,46 Sim

0118 - CILINDRO MESTRE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:53:04

TRW TRW 2 307,17 614,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 NAKATA 2 750,00 1.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:16:16

TRW TRW 2 310,00 620,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:36:25

KOMBI MARCAPE 2 292,29 584,58 Sim

0119 - CORREIA DENTARIA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:53:31

CONTINENTAL CONTINENTAL 6 83,17 499,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:20

KB 2008 GATS 6 90,00 540,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:16:52

GATES GATES 6 82,00 492,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:37:01

KOMBI CONTINENTAL 6 79,49 476,94 Sim

0120 - COXIN DO MOTOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:54:08

SKIP SKIP 6 114,83 688,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 6 300,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:17:31

REI REI 6 116,00 696,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:37:59

KOMBI JAHU 6 109,56 657,36 Sim

0121 - DESCARGA COM CATALIZADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:56:30

SICAP SICAP 2 369,50 739,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 2 400,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:18:13

SICAP SICAP 2 370,00 740,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:39:08

KOMBI VTO 2 351,50 703,00 Sim

0122 - TENSOR DA CORREIA DENTÁRIA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:57:01

ROLT ROLT 4 153,83 615,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 4 170,00 680,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:18:59

DAYCO DAYCO 4 150,00 600,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:40:30

KOMBI VTO 4 146,61 586,44 Sim

0123 - JUNTA DO CABEÇOTE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:58:00

SABO SABO 4 67,83 271,32 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 4 80,00 320,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:19:34

SABO SABO 4 70,00 280,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:41:02

KOMBI SPAL 4 64,91 259,64 Sim

0124 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:58:27

MAHLE MAHLE 4 1.259,50 5.038,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 4 1.300,00 5.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:20:22

METAL LEVE METAL LEVE 4 1.260,00 5.040,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:41:38

KOMBI TAKAO 4 1.197,00 4.788,00 Sim

0125 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:58:56

SICAP SICAP 4 308,83 1.235,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 4 309,00 1.236,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:21:15

SICAP SICAP 4 310,00 1.240,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:44:31

KOMBI SICAP 4 293,86 1.175,44 Sim

0126 - SILENCIOSO PRIMARIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:59:30

SICAP SICAP 4 203,83 815,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 4 204,00 816,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:27:35

SICAP SICAP 4 205,00 820,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:44:29

KOMBI SICAP 4 194,11 776,44 Sim

0127 - SONDA LAMBDA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
13:59:56

NGK NGK 4 407,17 1.628,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 4 408,00 1.632,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:28:20

NGK NGK 4 410,00 1.640,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:45:10

KOMBI NTK 4 387,29 1.549,16 Sim

0128 - VIRABREQUIM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:00:30

VWC VWC 2 2.106,17 4.212,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2008 GATS 2 2.106,00 4.212,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:28:59

ORIG ORIG 2 2.120,00 4.240,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:46:53

KOMBI TAKAO 2 2.001,34 4.002,68 Sim

0129 - BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:01:17

MAHLE MAHLE 4 222,17 888,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2009 NAKATA 4 270,00 1.080,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:29:45

METAL LEVE METAL LEVE 4 220,00 880,00 Sim

SPEED CAR AUTO
CENTER COMERCIO
DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-
50

17/05/2021 -
07:47:43

KOMBI TAKAO 4 211,54 846,16 Sim

0130 - BRONZINA DE BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:01:53

MAHLE MAHLE 4 123,83 495,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2010 MAHLA 4 625,00 2.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:30:14

METAL LEVE METAL LEVE 4 125,00 500,00 Sim

0131 - BONZINA DE MANCAL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:04:12

MAHLE MAHLE 4 123,83 495,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:19

KB 2011 MAHLE 4 70,00 280,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:31:13

METAL LEVE METAL LEVE 4 125,00 500,00 Sim

0132 - VÁLVULA ADMISSÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:04:42

MAHLE MAHLE 4 263,83 1.055,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

KB 2012 MAHLE 4 265,00 1.060,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:31:39

METAL LEVE METAL LEVE 4 265,00 1.060,00 Sim

0133 - VÁLVULA ESCAPE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:05:17

MAHLE MAHLE 4 263,83 1.055,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

KB 2013 MAHLE 4 265,00 1.060,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:32:07

METAL LEVE METAL LEVE 4 265,00 1.060,00 Sim

0134 - KIT BALANCIN - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:05:54

APLIC APLIC 8 242,83 1.942,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

KB 2014 MAHLE 8 260,00 2.080,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:32:38

ORIG ORIG 8 248,00 1.984,00 Sim
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0135 - BOMBA D` ÁGUA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:06:21

URBA URBA 2 168,17 336,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

BOMBA D AGUA NAKATA 2 1.600,00 3.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:33:22

URBA URBA 2 170,00 340,00 Sim

0136 - BOMBA DE ÓLEO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:06:49

SCHADECK SCHADECK 3 302,17 906,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

BOMBA DE OLEO NAKATA 3 1.600,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:34:48

SHADEK SHADEK 3 310,00 930,00 Sim

0137 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:07:15

WEGA WEGA 4 80,50 322,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

VW 2008 TECFIL 4 50,00 200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:35:45

TECFIL TECFIL 4 82,00 328,00 Sim

0138 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:07:44

WEGA WEGA 4 27,17 108,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

VW 2008 TECFIL 4 50,00 200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:36:09

TECFIL TECFIL 4 30,00 120,00 Sim

0139 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:08:17

WEGA WEGA 15 27,17 407,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

VW 2008 TECFIL 15 50,00 750,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:36:39

TECFIL TECFIL 15 30,00 450,00 Sim

0140 - RADIADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:08:45

VISCONDE VISCONDE 1 666,17 666,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

VW 2009 NACIONAL 1 660,00 660,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:38:06

VALEO VALEO 1 670,00 670,00 Sim

0141 - REFIL PARA BOMBA COMBUSTÍVEL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:21:03

BOSCH BOSCH 4 307,17 1.228,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

VW 2010 NACIONAL 4 310,00 1.240,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:38:57

BOSCH BOSCH 4 310,00 1.240,00 Sim

0142 - RESERVATORIO DO RADIADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:16:16

GONEL GONEL 4 122,83 491,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

VW 2011 NACIONAL 4 123,00 492,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:39:38

GONEL GONEL 4 125,00 500,00 Sim

0143 - MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:16:50

UNIVERSAL UNIVERSAL 6 42,50 255,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

VW 2012 NACIONAL 6 50,00 300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:40:16

UNIVERSAL UNIVERSAL 6 42,00 252,00 Sim

0144 - PARA BRISA DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:59

BENSO BENSO 2 510,50 1.021,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

VW 2013 NACIONAL 2 520,00 1.040,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:41:11

AUTOGLASS AUTOGLASS 2 515,00 1.030,00 Sim

0145 - PARA BRISA TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:56

BENSO BENSO 2 589,50 1.179,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

VW 2014 NACIONAL 2 595,00 1.190,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:41:43

AUTOGLASS AUTOGLASS 2 592,00 1.184,00 Sim

0146 - CAIXA SATELITE COMPLETA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

WB 16210 SPICE 4 5.500,00 22.000,00 Sim

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

MAX GEAR MAX GEAR 4 5.418,33 21.673,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:54

MERITOR MERITOR 4 5.417,83 21.671,32 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:42:19

MAXGEAR MAXGEAR 4 5.405,00 21.620,00 Sim

0147 - CILINDRO DE EMBREAGEM - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

WB 16210 LUK 6 750,00 4.500,00 Sim

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

LNG LNG 6 275,67 1.654,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:51

TRW TRW 6 275,17 1.651,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:42:58

CONTROIL CONTROIL 6 267,00 1.602,00 Sim

0148 - COROA DO PIÃO - WB 16210 -
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

WB 16210 EKKO 2 4.300,00 8.600,00 Sim

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

MAX GEAR MAX GEAR 2 4.248,33 8.496,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:48

MERITOR MERITOR 2 4.247,83 8.495,66 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:43:53

MAXGEAR MAXGEAR 2 4.240,00 8.480,00 Sim

0149 - COXIN DA CAIXA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:45

MERITOR MERITOR 8 137,50 1.100,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

WB 16211 TRW 8 300,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:44:40

REI REI 8 138,00 1.104,00 Sim

0150 - EIXO INTERMEDIARIO- WB16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:20:40

EATON EATON 4 1.712,17 6.848,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:06

WB 16210 NAKATA 4 2.500,00 10.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:45:07

REI REI 4 1.688,00 6.752,00 Sim

0151 - EIXO PILOTO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:18:53

MAX GEAR MAX 4 2.660,67 10.642,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:25

EATON EATON 4 1.090,17 4.360,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16210 NAKATA 4 2.500,00 10.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:46:33

REX REX 4 2.652,00 10.608,00 Sim

0152 - EIXO SECUNDARIO -WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:19:26

MAX GEAR MAX GEAR 4 1.635,00 6.540,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:22

EATON EATON 4 1.634,50 6.538,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16210 NAKATA 4 2.500,00 10.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:46:58

REX REX 4 1.645,00 6.580,00 Sim

0153 - ENGRENAGEN DA 3ª MARCHA - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:20:17

MAX GEAR MAX GEAR 4 1.090,67 4.362,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:19

EATON EATON 4 1.090,17 4.360,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16210 TRW 4 1.100,00 4.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:47:24

REX REX 4 1.082,00 4.328,00 Sim

0154 - ENGRENAGEN DA 4ª MARCHA - WB 16210
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:20:51

MAX GEAR MAX GEAR 4 1.264,00 5.056,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:15

EATON EATON 4 1.263,50 5.054,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16210 TRW 4 1.100,00 4.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:47:53

REX REX 4 1.255,00 5.020,00 Sim

0155 - ENGRENAGEN DA 5ª MARCHA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:21:25

CINPAL CINPAL 4 1.943,33 7.773,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:12

EATON EATON 4 1.942,83 7.771,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16210 TRW 4 1.950,00 7.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:48:41

REX REX 4 1.930,00 7.720,00 Sim

0156 - ENGRENAGEN DA RÉ MARCHA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:21:50

CINPAL CINPAL 4 950,00 3.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:09

EATON EATON 4 949,50 3.798,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16210 TRW 4 1.100,00 4.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:49:08

REX REX 4 950,00 3.800,00 Sim

0157 - KIT DE EMBREAGEM - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:22:18

SACHS SACHS 14 4.046,67 56.653,38 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:04

SACHS SACHS 14 4.046,17 56.646,38 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16211 TRW 14 4.500,00 63.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:49:52

VALEO VALEO 14 4.050,00 56.700,00 Sim

0158 - LUVA DO CARDAN - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:22:41

LNG LNG 4 780,33 3.121,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:01

REI REI 4 779,83 3.119,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16212 TRW 4 790,00 3.160,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:51:05

STHAL STHAL 4 776,00 3.104,00 Sim

0159 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:23:02

LNG LNG 4 716,00 2.864,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:30:06

REI REI 4 715,50 2.862,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16213 TRW 4 720,00 2.880,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:51:37

STHAL STHAL 4 713,00 2.852,00 Sim
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0160 - PONTEIRA DO CARDAN WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:23:53

LNG LNG 4 540,00 2.160,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:29:56

REI REI 4 539,50 2.158,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16214 TRW 4 540,00 2.160,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:52:05

STHAL STHAL 4 536,00 2.144,00 Sim

0161 - PORCA DE REGULAGEM DA CAIXA SATELITE -WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:25:28

MAX GEAR MAX GEAR 4 261,67 1.046,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:37:59

REI REI 4 261,17 1.044,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16215 TRW 4 262,00 1.048,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:53:06

REX REX 4 250,00 1.000,00 Sim

0162 - PORCA DE REGULAGEM DO PIÃO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:25:49

MAX GEAR MAX GEAR 4 281,33 1.125,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:38:02

REI REI 4 280,83 1.123,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:05

WB 16216 TRW 4 282,00 1.128,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:53:35

REX REX 4 280,00 1.120,00 Sim

0163 - PORCA DO PIÃO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:26:08

MAX GEAR MAX GEAR 4 125,67 502,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:38:12

REI REI 4 125,17 500,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16217 TRW 4 126,00 504,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:54:01

REX REX 4 117,00 468,00 Sim

0164 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:26:35

RODAFUSO RODAFUSO 40 33,00 1.320,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:38:15

PARAMAR PARAMAR 40 32,50 1.300,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16218 TRW 40 45,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:54:48

FEY FEY 40 30,00 1.200,00 Sim

0165 - PRISIONEIRO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:26:59

RODAFUSO RODAFUSO 40 34,00 1.360,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:38:17

PARAMAR PARAMAR 40 33,50 1.340,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16219 TRW 40 45,00 1.800,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:55:15

FEY FEY 40 30,00 1.200,00 Sim

0166 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:27:21

CORTECO CORTECO 4 672,00 2.688,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:38:21

ACP ACP 4 671,50 2.686,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16220 TRW 4 682,00 2.728,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:55:50

TRW TRW 4 662,00 2.648,00 Sim

0167 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:28:17

ARCA ARCA 20 57,67 1.153,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:38:25

SABO SABO 20 57,17 1.143,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16221 TRW 20 100,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:56:55

ARCA ARCA 20 59,00 1.180,00 Sim

0168 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:28:40

ARCA ARCA 20 84,33 1.686,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:37:52

SABO SABO 20 83,83 1.676,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16222 TRW 20 100,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:57:21

ARCA ARCA 20 79,00 1.580,00 Sim

0169 - RETENTOR DO PIÃO -WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:29:01

ARCA ARCA 8 108,33 866,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:37:49

SABO SABO 8 107,83 862,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16223 TRW 8 100,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:57:51

ARCA ARCA 8 100,00 800,00 Sim

0170 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:29:42

GIR GIR 4 583,33 2.333,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:37:46

SKF SKF 4 582,83 2.331,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16224 DNI 4 583,00 2.332,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
16:59:07

PRO PRO 4 575,00 2.300,00 Sim

0171 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:30:21

GIR GIR 14 277,33 3.882,62 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:32

SKF SKF 14 276,83 3.875,62 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16225 DNI 14 277,00 3.878,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:00:49

PRO PRO 14 280,00 3.920,00 Sim

0172 - ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTRENO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:30:47

GIR GIR 14 338,67 4.741,38 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:35

SKF SKF 14 338,17 4.734,38 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16226 DNI 14 338,00 4.732,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:01:21

PRO PRO 14 339,00 4.746,00 Sim

0173 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:31:10

GIR GIR 14 357,67 5.007,38 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:37

SKF SKF 14 357,17 5.000,38 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16227 DNI 14 357,00 4.998,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:01:52

PRO PRO 14 351,00 4.914,00 Sim

0174 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:31:34

GIR GIR 14 171,00 2.394,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:38

SKF SKF 14 170,50 2.387,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:04

WB 16228 DNI 14 280,00 3.920,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:02:21

PRO PRO 14 163,00 2.282,00 Sim

0175 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTRENO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:32:50

GIR GIR 10 173,00 1.730,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:40

SKF SKF 10 172,50 1.725,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

VOLARE DNI 10 201,00 2.010,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:02:49

PRO PRO 10 165,00 1.650,00 Sim

0176 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:36:18

GIR GIR 10 202,67 2.026,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:42

SKF SKF 10 202,17 2.021,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

VOLARE DNI 10 210,00 2.100,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:03:13

PRO PRO 10 193,00 1.930,00 Sim

0177 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:36:54

GIR GIR 10 170,33 1.703,30 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:44

SKF SKF 10 169,83 1.698,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

VOLARE DNI 10 170,00 1.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:03:40

PRO PRO 10 165,00 1.650,00 Sim

0178 - SEMI EIXO - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:37:22

MAX GEAR MAX GEAR 4 785,00 3.140,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:46

GIMACCO GIMACCO 4 784,50 3.138,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

VOLARE NAKATA 4 785,00 3.140,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:04:31

MAXGEAR MAXGEAR 4 780,00 3.120,00 Sim

0179 - TERMINAL DE DIREÇÃO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:37:51

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 246,00 2.952,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:47

NAKATA NAKATA 12 245,50 2.946,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

VOLARE TRW 12 247,00 2.964,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:05:10

ZL ZL 12 238,00 2.856,00 Sim

0180 - BATERIA 150 HP VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:39:32

BATS BATS 6 956,67 5.740,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:44:49

MOURA MOURA 6 956,17 5.737,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

150 A BATS 6 950,00 5.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:05:50

ZETTA ZETTA 6 950,00 5.700,00 Sim

0181 - FAROL - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:41:29

FORTLUZ FORTLUZ 6 151,67 910,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:33

ORGUS ORGUS 6 151,17 907,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

VOLARE NINO 6 150,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:06:37

NINO NINO 6 160,00 960,00 Sim

0182 - 1ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

FAMA FAMA 15 286,67 4.300,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:35

FAMA FAMA 15 286,17 4.292,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:08:42

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0183 - 1ª MOLA TRASEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

FAMA FAMA 15 290,00 4.350,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:36

FAMA FAMA 15 289,50 4.342,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:08:52

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0184 - 2ª MOLA TRASEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

FAMA FAMA 15 291,67 4.375,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:38

FAMA FAMA 15 291,17 4.367,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:09:01

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0185 - 2ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

FAMA FAMA 15 291,67 4.375,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:39

FAMA FAMA 15 291,17 4.367,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:09:10

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0186 - 3ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

FAMA FAMA 15 263,33 3.949,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:41

FAMA FAMA 15 262,83 3.942,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:09:44

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0187 - AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:16:31

KAIOBA KAIOBA 20 873,33 17.466,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:42

COFAP COFAP 20 872,83 17.456,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:03

DIANTEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:10:30

NAKATA NAKATA 20 855,00 17.100,00 Sim

0188 - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:45:13

KAIOBA KAIOBA 20 480,67 9.613,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:43

COFAP COFAP 20 480,17 9.603,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

TRASEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:10:57

NAKATA NAKATA 20 475,00 9.500,00 Sim

0189 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 4X4
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:45:54

SKIP SKIP 40 19,33 773,20 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:44

REI REI 40 18,83 753,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

TRASEIRO NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:11:57

REI REI 40 18,00 720,00 Sim

0190 - BUCHA DE MOLA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
14:46:13

FAMA FAMA 30 88,00 2.640,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:50:46

REI REI 30 87,50 2.625,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

NB 140005 NAKATA 30 100,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:12:23

REI REI 30 86,00 2.580,00 Sim

0191 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:37:36

BZ BZ 10 268,67 2.686,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:57:54

LNG LNG 10 268,17 2.681,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 10 450,00 4.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:13:14

LNZ LNZ 10 264,00 2.640,00 Sim

0192 - CUICA DE FREIO TRASEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:37:58

BZ BZ 10 313,67 3.136,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:57:56

LNG LNG 10 313,17 3.131,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 10 450,00 4.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:13:39

LNZ LNZ 10 310,00 3.100,00 Sim

0193 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:38:52

BZ BZ 20 29,33 586,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:57:57

LNG LNG 20 28,83 576,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 20 35,00 700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:14:44

REI REI 20 28,00 560,00 Sim

0194 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:39:11

BZ BZ 20 30,00 600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:01

LNG LNG 20 29,50 590,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 20 35,00 700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:15:16

REI REI 20 28,00 560,00 Sim
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0195 - LONA DE FREIO DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:39:36

THERMOID THERMOID 12 195,00 2.340,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:01

THERMOID THERMOID 12 194,50 2.334,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:16:26

COBREQ COBREQ 12 190,00 2.280,00 Sim

0196 - LONA DE FREIO TRASEIRA VOLARE 4X4 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:42:09

THERMOID THERMOID 12 195,00 2.340,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:03

THERMOID THERMOID 12 194,50 2.334,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:16:40

COBREQ COBREQ 12 190,00 2.280,00 Sim

0197 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:42:35

BZ BZ 12 142,67 1.712,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:06

LNG LNG 12 142,17 1.706,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:17:44

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0198 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:43:10

BZ BZ 12 142,67 1.712,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:07

LNG LNG 12 142,17 1.706,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:17:55

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0199 - MOLA DO PATINS DO FREIO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:44:25

UNIFORT UNIFORT 12 24,67 296,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:08

LNG LNG 12 24,17 290,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:02

VOLARE YTR 12 50,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:18:43

MBU MBU 12 20,00 240,00 Sim

0200 - REGULADOR DE FREIO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
15:45:02

UNIFORT UNIFORT 12 68,33 819,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
14:58:09

LNG LNG 12 67,83 813,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE YTR 12 70,00 840,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:19:11

MBU MBU 12 65,00 780,00 Sim

0201 - SAPATA DO FREIO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:10:52

BZ BZ 8 182,33 1.458,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:11

LNG LNG 8 181,83 1.454,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE YTR 8 190,00 1.520,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:21:05

MBU MBU 8 180,00 1.440,00 Sim

0202 - TAMBOR DE FREIO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

13/05/2021 -
17:32:54

DURAMETAL DURAMETAL 20 840,00 16.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:12

FRUM FRUM 20 961,17 19.223,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE YTR 20 961,00 19.220,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:21:40

BATISTA BATISTA 20 950,00 19.000,00 Sim

0203 - VÁLVULA DE DESCARGA AR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:11:18

LNG LNG 12 416,67 5.000,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:14

LNG LNG 12 416,17 4.994,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE HELA 12 416,00 4.992,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:22:33

LNZ LNZ 12 413,00 4.956,00 Sim

0204 - VÁLVULA DE FREIO (PEDAL) VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:11:43

LNG LNG 12 1.141,00 13.692,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:17

LNG LNG 12 1.140,50 13.686,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE HELA 12 1.141,00 13.692,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:22:57

LNZ LNZ 12 1.138,00 13.656,00 Sim

0205 - VÁLVULA REGULADORA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:17:33

LNG LNG 12 747,67 8.972,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:21

LNG LNG 12 747,17 8.966,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE HELA 12 747,00 8.964,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:23:23

LNZ LNZ 12 743,00 8.916,00 Sim

0206 - CORREIA DO MOTOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:17:53

CONTINENTAL CONTINENTAL 16 206,00 3.296,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:22

CONTINENTAL CONTINENTAL 16 205,50 3.288,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE GATS 16 200,00 3.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:24:04

GATES GATES 16 200,00 3.200,00 Sim

0207 - COXIN DO MOTOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:18:14

REI REI 6 115,33 691,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:23

REI REI 6 114,83 688,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE TRW 6 300,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:24:41

REI REI 6 110,00 660,00 Sim

0208 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:18:35

LNG LNG 4 653,33 2.613,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:25

ROLT ROLT 4 652,83 2.611,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE GATS 4 655,00 2.620,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:26:31

LNZ LNZ 4 650,00 2.600,00 Sim

0209 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:18:59

MAHLE MALHE 12 581,67 6.980,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:26

MAHLE MAHLE 12 581,17 6.974,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE HELA 12 600,00 7.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:27:44

MAHLE MAHLE 12 580,00 6.960,00 Sim

0210 - VIRABREQUIM VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:19:28

MAHLE MALHE 2 4.775,33 9.550,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:06:28

MWM MWM 2 4.774,83 9.549,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

VOLARE TRW 2 4.775,00 9.550,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:28:31

SUSIN SUSIN 2 4.770,00 9.540,00 Sim

0211 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:20:16

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 799,00 2.397,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:19

ZUCOLLO ZUCOLLO 3 798,50 2.395,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:29:20

ZL ZL 3 792,00 2.376,00 Sim

0212 - BOMBA ALIMENTADORA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:20:38

MIRADOR MIRADOR 6 608,00 3.648,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:26

BROSOL BROSOL 6 607,50 3.645,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:01

BOMBA
ALIMENTADORA

NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:29:55

MIRADOR MIRADOR 6 600,00 3.600,00 Sim

0213 - BOMBA D` ÁGUA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:21:00

URBA URBA 6 708,33 4.249,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:28

URBA URBA 6 707,83 4.246,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

BOMBA D AGUA NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:30:33

NAKATA NAKATA 6 705,00 4.230,00 Sim

0214 - ELEMENTO BICO INGETOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:21:26

BOSCH BOSCH 12 380,00 4.560,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:29

BOSCH BOSCH 12 379,50 4.554,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

voLARE TRW 12 400,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:31:15

DELPHI DELPHI 12 380,00 4.560,00 Sim

0215 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE 4X4 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:21:48

SHADECK SHADECK 6 758,00 4.548,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:32

SCHADECK SCHADECK 6 757,50 4.545,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

BOMBA DE OLEO NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:31:52

NAKATA NAKATA 6 752,00 4.512,00 Sim

0216 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:22:17

TECFIL TECFIL 40 125,33 5.013,20 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:33

WEGA WEGA 40 124,83 4.993,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

voLARE TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:33:05

TECFIL TECFIL 40 120,00 4.800,00 Sim

0217 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO VOLARE 4X4 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:22:56

TECFIL TECFIL 40 76,33 3.053,20 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:36

WEGA WEGA 40 75,83 3.033,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:33:31

TECFIL TECFIL 40 75,00 3.000,00 Sim

0218 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:23:16

TECFIL TECFIL 40 326,67 13.066,80 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:39

WEGA WEGA 40 326,17 13.046,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:34:04

TECFIL TECFIL 40 325,00 13.000,00 Sim

0219 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:23:39

TECFIL TECFIL 40 337,00 13.480,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:41

WEGA WEGA 40 336,50 13.460,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:34:17

TECFIL TECFIL 40 325,00 13.000,00 Sim

0220 - FILTRO SEPARADOR AGUA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:24:18

TECFIL TECFIL 20 126,33 2.526,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:23:43

WEGA WEGA 20 125,83 2.516,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE TECFIL 20 150,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:34:59

TECFIL TECFIL 20 125,00 2.500,00 Sim

0221 - MANGOTE RADIADOR INFERIOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:24:45

JAHU JAHU 3 255,33 765,99 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:09

JVC JVC 3 254,83 764,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE LUZAR 3 255,00 765,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:36:09

JAMAICA JAMAICA 3 250,00 750,00 Sim

0222 - MANGOTE RADIADOR SUPERIOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:25:06

JAHU JAHU 3 258,67 776,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:13

JVC JVC 3 258,17 774,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE LUZAR 3 260,00 780,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:36:19

JAMAICA JAMAICA 3 250,00 750,00 Sim

0223 - RADIADOR VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:25:26

VISCONDE VISCONDE 2 3.100,00 6.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:15

VISCONDE VISCONDE 2 3.099,50 6.199,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE LUZAR 2 3.100,00 6.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:37:02

VISCONDE VISCONDE 2 3.100,00 6.200,00 Sim

0224 - PARA BRISA DIANTEIRO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:25:50

VIDRO FORT VIDRO FORT 2 3.070,00 6.140,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:16

BENSO BENSO 2 3.069,50 6.139,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

VOLARE RW 2 3.070,00 6.140,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:37:44

SECURIT SECURIT 2 3.000,00 6.000,00 Sim

0225 - CABO DE BATERIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:26:25

PERMAK PERMAK 40 27,00 1.080,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:17

GAUS GAUS 40 26,50 1.060,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:00

CABO DE
BATERIA

ZEN 40 27,00 1.080,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:38:31

SYL SYL 40 25,00 1.000,00 Sim

0226 - MOTOR DE PARTIDA - WB16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:28:55

REFFEL REFFEL 2 2.862,33 5.724,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:20

ZEN ZEN 2 2.861,83 5.723,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

WB16210 ZEN 2 2.862,00 5.724,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:39:47

ZM ZM 2 2.857,00 5.714,00 Sim

0227 - MOTOR DE PARTIDA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:29:19

REFFEL REFFEL 6 3.056,67 18.340,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:21

ZEN ZEN 6 3.056,17 18.337,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

15190WOLKS ZEN 6 3.056,00 18.336,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:40:16

ZM ZM 6 3.050,00 18.300,00 Sim

0228 - MOTOR DE PARTIDA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:29:51

REFFEL REFFEL 2 2.686,67 5.373,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:23

ZEN ZEN 2 2.686,17 5.372,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

W8 ZEN 2 2.686,00 5.372,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:40:52

ZM ZM 2 2.684,00 5.368,00 Sim

0229 - MOTOR DE PARTIDA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:30:20

REFFEL REFFEL 2 1.853,67 3.707,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:25

ZEN ZEN 2 1.853,17 3.706,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

AGRALE ZEN 2 1.853,00 3.706,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:41:32

ZM ZM 2 1.848,00 3.696,00 Sim

0230 - MOTOR DE PARTIDA - V8
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:30:44

REFFEL REFFEL 2 1.063,33 2.126,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:30:26

ZEN ZEN 2 1.062,83 2.125,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

V8 ZEN 2 1.063,00 2.126,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:42:01

ZM ZM 2 1.055,00 2.110,00 Sim

0231 - MOTOR DE PARTIDA - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:31:27

REFFEL REFFEL 2 4.106,00 8.212,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:16

ZEN ZEN 2 4.105,50 8.211,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

VOLARE ZEN 2 4.106,00 8.212,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:43:00

ZM ZM 2 4.100,00 8.200,00 Sim

0232 - MOTOR DE PARTIDA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:32:07

REFFEL REFFEL 2 2.030,00 4.060,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:18

ZEN ZEN 2 2.029,50 4.059,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

V6 ZEN 2 2.030,00 4.060,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:43:34

ZM ZM 2 2.025,00 4.050,00 Sim

0233 - TERMINAL DE BATERIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:33:30

PERMAK PERMAK 100 18,33 1.833,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:19

NAKATA NAKATA 100 17,83 1.783,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:37

GRAMPO NACIONAL 100 18,33 1.833,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:44:18

SS SS 100 17,00 1.700,00 Sim

0234 - CARCAÇA DE MOTOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:35:14

CUMMINS CUMMINS 1 12.766,67 12.766,67 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:21

VWC VWC 1 12.766,17 12.766,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

WB 16210 ZEN 1 13.000,00 13.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:45:46

ALINEA ALINEA 1 12.750,00 12.750,00 Sim

0235 - CARCAÇA DE MOTOR - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:36:01

MAN MAN 1 12.766,67 12.766,67 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:22

VWC VWC 1 12.766,17 12.766,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

15190WOLKS ZEN 1 13.000,00 13.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:46:12

ALINEA ALINEA 1 12.750,00 12.750,00 Sim
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0236 - CARCAÇA DE MOTOR - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:36:30

MWM MWM 1 12.280,00 12.280,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:25

AGRALE AGRALE 1 12.279,50 12.279,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

W8 ZEN 1 13.000,00 13.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:46:42

ALINEA ALINEA 1 11.270,00 11.270,00 Sim

0237 - CARCAÇA DE MOTOR - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:37:01

MWM MWM 1 12.285,00 12.285,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:27

AGRALE AGRALE 1 12.284,50 12.284,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

AGRALE ZEN 1 13.000,00 13.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:47:21

ALINEA ALINEA 1 11.270,00 11.270,00 Sim

0238 - CARCAÇA DE MOTOR - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:37:45

MWM MWM 1 11.296,67 11.296,67 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:29

AGRALE AGRALE 1 11.296,17 11.296,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

V8 ZEN 1 12.000,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:47:32

ALINEA ALINEA 1 11.270,00 11.270,00 Sim

0239 - CARCAÇA DE MOTOR - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:38:29

MWM MWM 1 11.296,67 11.296,67 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:31

AGRALE AGRALE 1 11.296,17 11.296,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:59

VOLARE ZEN 1 12.000,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:47:40

ALINEA ALINEA 1 11.270,00 11.270,00 Sim

0240 - CARCAÇA DE MOTOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:39:03

MWM MWM 1 11.280,00 11.280,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:36:32

AGRALE AGRALE 1 11.279,50 11.279,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

V6 ZEN 1 11.900,00 11.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:47:50

ALINEA ALINEA 1 11.270,00 11.270,00 Sim

0241 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:39:50

MERITOR MERITOR 1 5.436,67 5.436,67 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:18

MERITOR MERITOR 1 5.436,17 5.436,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

WB 16210 ZEN 1 5.500,00 5.500,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:49:40

MERITOR MERITOR 1 5.500,00 5.500,00 Sim

0242 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:40:20

MERITOR MERITOR 1 5.436,67 5.436,67 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:21

MERITOR MERITOR 1 5.436,17 5.436,17 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

15190WOLKS ZEN 1 5.500,00 5.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:49:52

MERITOR MERITOR 1 5.500,00 5.500,00 Sim

0243 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:41:14

MAX GEAR MAX GEAR 1 4.870,00 4.870,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:22

SPICE SPICE 1 4.869,50 4.869,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

W8 ZEN 1 5.000,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:51:13

MERITOR MERITOR 1 4.800,00 4.800,00 Sim

0244 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:41:46

MERITOR MERITOR 1 4.903,33 4.903,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:23

SPICE SPICE 1 4.902,83 4.902,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

AGRALE ZEN 1 5.100,00 5.100,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:51:22

MERITOR MERITOR 1 4.800,00 4.800,00 Sim

0245 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:42:11

MERITOR MERITOR 1 4.820,00 4.820,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:24

SPICE SPICE 1 4.819,50 4.819,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

V8 ZEN 1 5.200,00 5.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:51:34

MERITOR MERITOR 1 4.800,00 4.800,00 Sim

0246 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:42:42

MERITOR MERITOR 1 4.820,00 4.820,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:26

SPICE SPICE 1 4.819,50 4.819,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

VOLARE ZEN 1 5.000,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:51:47

MERITOR MERITOR 1 4.800,00 4.800,00 Sim

0247 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:43:12

MERITOR MERITOR 1 4.818,33 4.818,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:29

SPICE SPICE 1 4.817,83 4.817,83 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

V6 ZEN 1 4.900,00 4.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:51:57

MERITOR MERITOR 1 4.800,00 4.800,00 Sim

0248 - PROTEÇÃO NA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - WB16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:47:06

FARFI FARFI 20 415,33 8.306,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:30

UNIVERSAL UNIVERSAL 20 414,83 8.296,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

WB 16210 AGC 20 450,00 9.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:53:54

SS SS 20 400,00 8.000,00 Sim

0249 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:48:07

FARFI FARFI 50 417,67 20.883,50 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:32

UNIVERSAL UNIVERSAL 50 417,17 20.858,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

15190WOLKS AGC 50 450,00 22.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:54:21

SS SS 50 400,00 20.000,00 Sim

0250 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:48:38

FARFI FARFI 20 422,67 8.453,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:43:33

UNIVERSAL UNIVERSAL 20 422,17 8.443,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

W8 PB 20 450,00 9.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:54:31

SS SS 20 400,00 8.000,00 Sim

0251 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:49:20

FARFI FARFI 20 422,67 8.453,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:16

UNIVERSAL UNIVERSAL 20 422,17 8.443,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

AGRALE AGC 20 450,00 9.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:56:45

SS SS 20 400,00 8.000,00 Sim

0252 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:51:04

FARFI FARFI 20 424,33 8.486,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:18

UNIVERSAL UNIVERSAL 20 423,83 8.476,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:58

V8 AGC 20 450,00 9.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:56:54

SS SS 20 400,00 8.000,00 Sim

0253 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

14/05/2021 -
16:51:49

FARFI FARFI 20 424,33 8.486,60 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:19

UNIVERSAL UNIVERSAL 20 423,83 8.476,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

VOLARE AGC 20 450,00 9.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:57:08

SS SS 20 400,00 8.000,00 Sim

0254 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

FARFI FARFI 20 428,33 8.566,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:20

UNIVERSAL UNIVERSAL 20 427,83 8.556,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

V6 AGC 20 450,00 9.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:57:19

SS SS 20 400,00 8.000,00 Sim

0255 - VIDRO DA JANELA LATERAL - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

VIDRO FORT VIDRO FORT 20 225,00 4.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:22

BENSO BENSO 20 224,50 4.490,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

WB 16210 AGC 20 240,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
17:59:48

SECURIT SECURIT 20 220,00 4.400,00 Sim

0256 - VIDRO DA JANELA LATERAL - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:29

VIDRO FORT VIDRO FORT 60 225,00 13.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:23

BENSO BENSO 60 224,50 13.470,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

15190WOLKS AGC 60 240,00 14.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:00:08

SECURIT SECURIT 60 220,00 13.200,00 Sim

0257 - VIDRO DA JANELA LATERAL - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

VIDRO FORT VIDRO FORT 20 234,00 4.680,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:24

BENSO BENSO 20 233,50 4.670,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

W8 AGC 20 240,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:00:19

SECURIT SECURIT 20 220,00 4.400,00 Sim

0258 - VIDRO DA JANELA LATERAL - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

VIDRO FORT VIDRO FORT 20 234,00 4.680,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:25

BENSO BENSO 20 233,50 4.670,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

AGRALE AGC 20 240,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:00:30

SECURIT SECURIT 20 220,00 4.400,00 Sim

0259 - VIDRO DA JANELA LATERAL - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

VIDRO FORT VIDRO FORT 20 236,00 4.720,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:26

BENSO BENSO 20 235,50 4.710,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

V8 AGC 20 240,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:00:40

SECURIT SECURIT 20 220,00 4.400,00 Sim

0260 - VIDRO DA JANELA LATERAL - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

VIDRO FORT VIDRO FORT 20 236,00 4.720,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
15:52:28

BENSO BENSO 20 235,50 4.710,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

VOLARE AGC 20 240,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:00:50

SECURIT SECURIT 20 220,00 4.400,00 Sim

0261 - VIDRO DA JANELA LATERAL - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

VIDRO FORT VIDRO FORT 20 237,33 4.746,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:00:58

BENSO BENSO 20 236,83 4.736,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

V6 AGC 20 240,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:01:40

SECURIT SECURIT 20 220,00 4.400,00 Sim

0262 - CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

UNIVERSAL UNIVERSAL 400 197,33 78.932,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:02

UNIVERSAL UNIVERSAL 400 196,83 78.732,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

3 PONTAS JOCAR 400 200,00 80.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:02:19

SS SS 400 200,00 80.000,00 Sim

0263 - EXTINTOR ABC 4KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

COTRIN COTRIN 10 324,00 3.240,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:05

ABC ABC 10 323,50 3.235,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

ABC NACIONAL 10 3.030,00 30.300,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:03:01

EXTINBRAS EXTINBRAS 10 320,00 3.200,00 Sim

0264 - SIRENE DE MARCHA RÉ - WB16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

DNI DNI 4 63,33 253,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:08

DNI DNI 4 62,83 251,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:57

WB 16210 DNI 4 63,00 252,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:05:42

DNI DNI 4 60,00 240,00 Sim

0265 - SIRENE DE MARCHA RÉ - 15190 WOLKS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:28

DNI DNI 12 68,33 819,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:09

DNI DNI 12 67,83 813,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

15190WOLKS DNI 12 68,00 816,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:06:10

DNI DNI 12 65,00 780,00 Sim

0266 - SIRENE DE MARCHA RÉ - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

DNI DNI 4 61,00 244,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:11

DNI DNI 4 60,50 242,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

W8 NI 4 61,00 244,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:06:33

DNI DNI 4 58,00 232,00 Sim

0267 - SIRENE DE MARCHA RÉ - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

DNI DNI 4 72,00 288,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:13

DNI DNI 4 71,50 286,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

AGRALE DNI 4 72,00 288,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:07:01

DNI DNI 4 69,00 276,00 Sim

0268 - SIRENE DE MARCHA RÉ - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

DNI DNI 4 62,33 249,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:16

DNI DNI 4 61,83 247,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

V8 DNI 4 62,00 248,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:07:28

DNI DNI 4 61,00 244,00 Sim

0269 - SIRENE DE MARCHA RÉ - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

DNI DNI 4 63,67 254,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:19

DNI DNI 4 63,17 252,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

VOLARE DNI 4 63,00 252,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:07:55

DNI DNI 4 60,00 240,00 Sim

0270 - SIRENE DE MARCHA RÉ - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

DNI DNI 4 64,67 258,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:01:20

DNI DNI 4 64,17 256,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

V6 DNI 4 64,00 256,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:08:06

DNI DNI 4 60,00 240,00 Sim
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0271 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

LNG LNG 1 5.520,00 5.520,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:10:00

ZF ZF 1 5.519,50 5.519,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

WB 16210 NAKATA 1 5.520,00 5.520,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:09:51

NAKATA NAKATA 1 5.500,00 5.500,00 Sim

0272 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

LNG LNG 3 5.520,00 16.560,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:10:01

ZF ZF 3 5.519,50 16.558,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

15190WOLKS NAKATA 3 5.520,00 16.560,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:10:12

NAKATA NAKATA 3 5.500,00 16.500,00 Sim

0273 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

LNG LNG 1 3.787,33 3.787,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:10:02

ZF ZF 1 3.786,83 3.786,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

W8 SPICE 1 3.789,00 3.789,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:11:09

NAKATA NAKATA 1 3.800,00 3.800,00 Sim

0274 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:27

LNG LNG 1 3.787,33 3.787,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:10:04

ZF ZF 1 3.786,83 3.786,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:56

V6 NAKATA 1 3.789,00 3.789,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:11:19

NAKATA NAKATA 1 3.800,00 3.800,00 Sim

0275 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

LNG LNG 1 3.789,33 3.789,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:10:06

ZF ZF 1 3.788,83 3.788,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

AGRALE NAKATA 1 3.789,00 3.789,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:11:29

NAKATA NAKATA 1 3.800,00 3.800,00 Sim

0276 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

LNG LNG 1 3.789,33 3.789,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:09:53

ZF ZF 1 3.788,83 3.788,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

V8 NAKATA 1 3.789,00 3.789,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:11:38

NAKATA NAKATA 1 3.800,00 3.800,00 Sim

0277 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

LNG LNG 1 3.789,33 3.789,33 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:09:51

ZF ZF 1 3.788,83 3.788,83 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

VOLARE NAKATA 1 3.789,00 3.789,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:11:47

NAKATA NAKATA 1 3.800,00 3.800,00 Sim

0278 - ROLAMENTO DE CENTRO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

LNG LNG 13 324,00 4.212,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:09:50

REI REI 13 323,50 4.205,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 NSK 13 324,00 4.212,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:12:52

PRO PRO 13 322,00 4.186,00 Sim

0279 - ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

GIR GIR 4 44,33 177,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:09:48

EATON EATON 4 43,83 175,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 NSK 4 44,00 176,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:13:20

PRO PRO 4 43,00 172,00 Sim

0280 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO -WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

GIR GIR 4 170,33 681,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:09:46

EATON EATON 4 169,83 679,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 NSK 4 170,00 680,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:13:48

PRO PRO 4 163,00 652,00 Sim

0281 - SEMI EIXO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

MAX GEAR MAX GEAR 8 1.057,33 8.458,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:25

GIMACCO GIMACCO 8 1.056,83 8.454,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 NSK 8 1.060,00 8.480,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:18:10

MAXGEAR MAXGEAR 8 1.062,00 8.496,00 Sim

0282 - TERMINAL DE DIREÇÃO - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:26

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 20 194,67 3.893,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:26

NAKATA NAKATA 20 194,17 3.883,40 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 TRW 20 195,00 3.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:18:46

ZL ZL 20 194,00 3.880,00 Sim

0283 - ALTENADOR (24WT) - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

REFFEL REFFEL 6 1.808,33 10.849,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:28

ZM ZM 6 1.807,83 10.846,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

12WT ZEN 6 1.800,00 10.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:19:23

ZM ZM 6 1.810,00 10.860,00 Sim

0284 - BATERIA 150 HP - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

BATS BATS 8 946,67 7.573,36 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:29

MOURA MOURA 8 946,17 7.569,36 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 BATS 8 940,00 7.520,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:20:05

ZETTA ZETTA 8 950,00 7.600,00 Sim

0285 - ESTATOR 24 V - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

ARIELO ARIELO 12 155,00 1.860,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:30

ARIELO ARIELO 12 154,50 1.854,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 ARIELO 12 150,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:20:42

ZM ZM 12 145,00 1.740,00 Sim

0286 - FAROL WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

FORTLUZ FORTLUZ 8 225,33 1.802,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:32

ORGUS ORGUS 8 224,83 1.798,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

WB 16210 NINO 8 224,00 1.792,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:21:18

NINO NINO 8 220,00 1.760,00 Sim

0287 - LAMPADA H7 24 V - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

GAUSS GAUSS 50 47,67 2.383,50 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:18

GAUS GAUS 50 47,17 2.358,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:55

H7 HELLA 50 47,00 2.350,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:22:08

MBU MBU 50 45,00 2.250,00 Sim

0288 - LAMPADA H7 12V WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

GAUSS GAUSS 50 37,67 1.883,50 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:15

GAUS GAUS 50 37,17 1.858,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

H7 HELLA 50 37,00 1.850,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:22:35

MBU MBU 50 37,00 1.850,00 Sim

0289 - POLIA DO ALTERNADOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:25

ROLT ROLT 6 156,00 936,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:13

ROLT ROLT 6 155,50 933,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 ZEN 6 156,00 936,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:23:24

PRO PRO 6 150,00 900,00 Sim

0290 - ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

VTO VTO 10 119,67 1.196,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:18:10

SKF SKF 10 119,17 1.191,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NSK 10 119,00 1.190,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:23:54

PRO PRO 10 114,00 1.140,00 Sim

0291 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO ALTERNADOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

VTO VTO 10 78,00 780,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:07

SKF SKF 10 77,50 775,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NSK 10 78,00 780,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:25:37

PRO PRO 10 76,00 760,00 Sim

0292 - ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR DE PARTIDA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

VTO VTO 16 44,33 709,28 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:09

SKF SKF 16 43,83 701,28 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NSK 16 50,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:26:18

PRO PRO 16 40,00 640,00 Sim

0293 - ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR DE PARTIDA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

VTO VTO 16 43,67 698,72 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:11

SKF SKF 16 43,17 690,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NSK 16 50,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:26:33

PRO PRO 16 40,00 640,00 Sim

0294 - 1ª MOLA DIANTEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

FAMA FAMA 14 308,33 4.316,62 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:12

FAMA FAMA 14 307,83 4.309,62 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

DIANTEIRO TRW 14 1.100,00 15.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:27:33

FAMA FAMA 14 300,00 4.200,00 Sim

0295 - 1ª MOLA TRASEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

FAMA FAMA 14 308,33 4.316,62 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:14

FAMA FAMA 14 307,83 4.309,62 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

TRASEIRO TRW 14 1.100,00 15.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:27:41

FAMA FAMA 14 300,00 4.200,00 Sim

0296 - AMORTECEDOR DIANTEIRO WB16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

KAIOBA KAIOBA 30 633,00 18.990,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:01

FAMA FAMA 30 632,50 18.975,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

DIANTEIRO COFAP 30 600,00 18.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:28:36

NAKATA NAKATA 30 627,00 18.810,00 Sim

0297 - AMORTECEDOR TRASEIRO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

KAIOBA KAIOBA 30 633,00 18.990,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:24:58

COFAP COFAP 30 632,50 18.975,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

DIANTEIRO COFAP 30 600,00 18.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:28:46

NAKATA NAKATA 30 627,00 18.810,00 Sim

0298 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:24

REI REI 34 15,00 510,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:24:57

REI REI 34 14,50 493,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NAKATA 34 50,00 1.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:29:46

REI REI 34 14,00 476,00 Sim

0299 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

REI REI 34 15,00 510,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:25:16

REI REI 34 14,50 493,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NAKATA 34 50,00 1.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:29:58

REI REI 34 14,00 476,00 Sim

0300 - BUCHA DE MOLA - WB 16210
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

FAMA FAMA 34 54,67 1.858,78 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:24:52

REI REI 34 54,17 1.841,78 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:54

WB 16210 NAKATA 34 100,00 3.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:30:43

REI REI 34 51,00 1.734,00 Sim

0301 - MOLA MESTRE DIANTEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

FAMA FAMA 20 321,67 6.433,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:15

FAMA FAMA 20 321,17 6.423,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 20 380,00 7.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:32:09

FAMA FAMA 20 300,00 6.000,00 Sim

0302 - MOLA MESTRE TRASEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

FAMA FAMA 20 322,67 6.453,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:16

FAMA FAMA 20 322,17 6.443,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 20 380,00 7.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:32:27

FAMA FAMA 20 300,00 6.000,00 Sim

0303 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

BZ BZ 16 401,00 6.416,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:17

LNG LNG 16 400,50 6.408,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 450,00 7.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:33:23

LNZ LNZ 16 391,00 6.256,00 Sim

0304 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

BZ BZ 16 401,00 6.416,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:18

LNG LNG 16 400,50 6.408,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 450,00 7.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:33:32

LNZ LNZ 16 391,00 6.256,00 Sim

0305 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:23

THERMOID THERMOID 16 276,33 4.421,28 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:20

THERMOID THERMOID 16 275,83 4.413,28 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 280,00 4.480,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:34:22

COBREQ COBREQ 16 275,00 4.400,00 Sim
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0306 - LONA DE FREIO TRASEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

THERMOID THERMOID 16 421,00 6.736,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:22

THERMOID THERMOID 16 420,50 6.728,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 430,00 6.880,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
18:34:46

COBREQ COBREQ 16 416,00 6.656,00 Sim

0307 - MANETE DE FREIO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

LNG LNG 16 756,00 12.096,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:24

UNIVERSAL UNIVERSAL 16 755,50 12.088,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 760,00 12.160,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:00:29

LNZ LNZ 16 750,00 12.000,00 Sim

0308 - MOLA DA CUICA DIANTEIRA WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

BZ BZ 16 153,00 2.448,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:25

MASTER MASTER 16 152,50 2.440,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 200,00 3.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:01:31

STHAL STHAL 16 147,00 2.352,00 Sim

0309 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

BZ BZ 16 153,00 2.448,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:27

MASTER MASTER 16 152,50 2.440,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 200,00 3.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:01:41

STHAL STHAL 16 147,00 2.352,00 Sim

0310 - MOLA DO PATINS DO FREIO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

UNIFORT UNIFORT 16 30,67 490,72 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:32:29

LNG LNG 16 30,17 482,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 50,00 800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:02:17

MBU MBU 16 30,00 480,00 Sim

0311 - REGULADOR DE FREIO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

UNIFORT UNIFORT 16 181,67 2.906,72 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:01

MASTER MASTER 16 181,17 2.898,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 181,00 2.896,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:03:28

MBU MBU 16 180,00 2.880,00 Sim

0312 - SAPATA DO FREIO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

BZ BZ 16 181,67 2.906,72 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:03

LNG LNG 16 181,17 2.898,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:53

WB 16210 COFAP 16 185,00 2.960,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:03:37

MBU MBU 16 180,00 2.880,00 Sim

0313 - TAMBOR DE FREIO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

DURAMETAL DURAMETAL 30 990,00 29.700,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:04

FRUM FRUM 30 989,50 29.685,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 COFAP 30 990,00 29.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:04:21

BATISTA BATISTA 30 990,00 29.700,00 Sim

0314 - VÁLVULA DE DESCARGA AR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

LNG LNG 18 417,00 7.506,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:06

LNG LNG 18 416,50 7.497,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 COFAP 18 984,00 17.712,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:05:28

LNZ LNZ 18 413,00 7.434,00 Sim

0315 - VALVULA DE FREIO (PEDAL) WB16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:22

LNG LNG 18 983,33 17.699,94 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:08

LNG LNG 18 982,83 17.690,94 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 COFAP 18 983,00 17.694,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:05:54

LNZ LNZ 18 975,00 17.550,00 Sim

0316 - VÁLVULA REGULADORA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

LNG LNG 18 742,67 13.368,06 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:09

LNG LNG 18 742,17 13.359,06 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 COFAP 18 742,00 13.356,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:06:17

LNZ LNZ 18 743,00 13.374,00 Sim

0317 - BRONZINA BIELA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

MAHLE MAHLE 6 625,33 3.751,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:10

MAHLE MAHLE 6 624,83 3.748,98 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 MAHLA 6 625,00 3.750,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:07:03

MAHLE MAHLE 6 618,00 3.708,00 Sim

0318 - BROZINA DE MANCAL - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

MAHLE MAHLE 6 203,00 1.218,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:11

MAHLE MAHLE 6 202,50 1.215,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 MAHLA 6 625,00 3.750,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:08:00

MAHLE MAHLE 6 193,00 1.158,00 Sim

0319 - CORREIA DO MOTOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

DAYCO DAYCO 20 149,00 2.980,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:12

CONTINENTAL CONTINENTAL 20 148,50 2.970,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 GATS 20 200,00 4.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:08:56

GATES GATES 20 153,00 3.060,00 Sim

0320 - COXIN DO MOTOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

REI REI 10 134,67 1.346,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:39:13

REI REI 10 134,17 1.341,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 NAKATA 10 300,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:09:34

REI REI 10 138,00 1.380,00 Sim

0321 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

LNG LNG 4 661,00 2.644,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:47:08

LNG LNG 4 660,50 2.642,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 NAKATA 4 660,00 2.640,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:10:18

PRO PRO 4 650,00 2.600,00 Sim

0322 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

MAHLE MAHLE 16 584,00 9.344,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:47:09

MAHLE MAHLE 16 583,50 9.336,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 NAKATA 16 600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:10:56

MAHLE MAHLE 16 580,00 9.280,00 Sim

0323 - VIRABREQUIM - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

MAHLE MAHLE 4 5.365,67 21.462,68 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:47:02

MAHLE MAHLE 4 5.356,17 21.424,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 NAKATA 4 5.356,00 21.424,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:11:34

SUSIN SUSIN 4 5.350,00 21.400,00 Sim

0324 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:21

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 8 760,00 6.080,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:47:00

ZUCOLLO ZUCOLLO 8 759,50 6.076,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:13:33

ZL ZL 8 750,00 6.000,00 Sim

0325 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 8 766,67 6.133,36 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:46:58

ZUCOLLO ZUCOLLO 8 766,17 6.129,36 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:13:43

ZL ZL 8 750,00 6.000,00 Sim

0326 - BICO ENGETOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

BOSCH BOSCH 16 240,67 3.850,72 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:46:57

BOSCH BOSCH 16 240,17 3.842,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 BOSCH 16 555,00 8.880,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:14:23

DELPHI DELPHI 16 237,00 3.792,00 Sim

0327 - BOMBA ALIMENTADORA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

MIRADOR MIRADOR 8 1.330,00 10.640,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:46:56

BROSOL BROSOL 8 1.329,50 10.636,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 1610 NAKATA 8 1.600,00 12.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:15:01

MIRADOR MIRADOR 8 1.325,00 10.600,00 Sim

0328 - BOMBA D` ÁGUA - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

URBA URBA 8 426,00 3.408,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:46:55

URBA URBA 8 425,50 3.404,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:52

WB 16210 NAKATA 8 1.600,00 12.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:15:54

NAKATA NAKATA 8 420,00 3.360,00 Sim

0329 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

SCHADEK SCHADEK 8 754,67 6.037,36 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:46:53

SCHADECK SCHADECK 8 754,17 6.033,36 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

WB 16210 NAKATA 8 1.600,00 12.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:16:29

NAKATA NAKATA 8 752,00 6.016,00 Sim

0330 - BOMBA DE OLEO MOTOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

SCHADEK SCHADEK 6 754,67 4.528,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:46:50

SCHADECK SCHADECK 6 754,17 4.525,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

WB 16210 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:16:47

NAKATA NAKATA 6 752,00 4.512,00 Sim

0331 - BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

LNG LNG 6 1.666,67 10.000,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:48

ZF ZF 6 1.666,17 9.997,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

WB 16210 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:17:36

AUTOTEC AUTOTEC 6 1.650,00 9.900,00 Sim

0332 - ELEMENTO BICO INGETOR - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

BOSCH BOSCH 12 243,00 2.916,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:49

BOSCH BOSCH 12 242,50 2.910,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

WB 16210 TRW 12 550,00 6.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:18:12

DELPHI DELPHI 12 237,00 2.844,00 Sim

0333 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

TECFIL TECFIL 30 170,33 5.109,90 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:50

WEGA WEGA 30 169,83 5.094,90 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

WB16210 TECFIL 30 180,00 5.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:19:19

TECFIL TECFIL 30 167,00 5.010,00 Sim

0334 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:20

TECFIL TECFIL 30 85,67 2.570,10 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:51

WEGA WEGA 30 85,17 2.555,10 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

16210 TECFIL 30 180,00 5.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:20:56

TECFIL TECFIL 30 82,00 2.460,00 Sim

0335 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

TECFIL TECFIL 24 93,67 2.248,08 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:53

WEGA WEGA 24 93,17 2.236,08 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

1620 TECFIL 24 180,00 4.320,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:21:22

TECFIL TECFIL 24 90,00 2.160,00 Sim

0336 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - WB 16210 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

TECFIL TECFIL 24 60,67 1.456,08 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:55

WEGA WEGA 24 60,17 1.444,08 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

16210 TECFIL 24 180,00 4.320,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:21:47

TECFIL TECFIL 24 57,00 1.368,00 Sim

0337 - FILTRO SEPARADOR AGUA - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

TECFIL TECFIL 20 92,67 1.853,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:57

WEGA WEGA 20 92,17 1.843,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

16210 TECFIL 20 150,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:22:15

TECFIL TECFIL 20 91,00 1.820,00 Sim

0338 - MANGOTE RADIADOR INFERIOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

JAHU JAHU 6 151,00 906,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:38

JVC JVC 6 150,50 903,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

16210 LUZAR 6 160,00 960,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:22:51

JAMAICA JAMAICA 6 148,00 888,00 Sim

0339 - RADIADOR - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

VISCONDE VISCONDE 4 4.490,00 17.960,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:36

VISCONDE VISCONDE 4 4.489,50 17.958,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

16210 LUZAR 4 4.500,00 18.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:23:43

VISCONDE VISCONDE 4 4.500,00 18.000,00 Sim

0340 - PARA BRISA DIANTEIRO LADO DIREITO/ESQUERDO - WB 16210
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

VIDRO FORT VIDRO FORT 4 2.130,00 8.520,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
16:55:34

BENSO BENSO 4 2.129,50 8.518,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

16210 AGC 4 2.130,00 8.520,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:24:33

SECURIT SECURIT 4 2.100,00 8.400,00 Sim

0341 - CAIXA SATELITE COMPLETA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

MAX GEAR MAX GEAR 2 3.925,00 7.850,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:32

MERITOR MERITOR 2 3.924,50 7.849,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:51

V6 SPICE 2 3.950,00 7.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:25:21

MAXGEAR MAXGEAR 2 3.925,00 7.850,00 Sim

0342 - CILINDRO DE EMBREAGEM - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

LNG LNG 3 591,00 1.773,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:31

TRW TRW 3 590,50 1.771,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 LUK 3 750,00 2.250,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:25:59

LNZ LNZ 3 593,00 1.779,00 Sim

0343 - COROA DO PIÃO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

MAX GEAR MAX GEAR 2 1.795,00 3.590,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:29

SPICE SPICE 2 1.794,50 3.589,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 EKKO 2 3.200,00 6.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:27:03

MAXGEAR MAXGEAR 2 1.795,00 3.590,00 Sim

0344 - COXIN DA CAIXA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

REI REI 6 80,67 484,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:26

REI REI 6 80,17 481,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 COFAP 6 300,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:27:38

REI REI 6 75,00 450,00 Sim

0345 - CRUZETA - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:19

LNG LNG 12 124,00 1.488,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:24

NAKATA NAKATA 12 123,50 1.482,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 SPICE 12 150,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:28:16

STHAL STHAL 12 117,00 1.404,00 Sim

0346 - EIXO INTERMEDIARIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

MERITOR MERITOR 2 2.375,33 4.750,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:23

EATON EATON 2 2.374,83 4.749,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 NAKATA 2 2.500,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:29:22

REX REX 2 2.376,00 4.752,00 Sim

0347 - EIXO PILOTO - V6
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

MERITOR MERITOR 2 1.259,33 2.518,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:22

EATON EATON 2 1.258,83 2.517,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 NAKATA 2 2.500,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:29:52

REX REX 2 1.248,00 2.496,00 Sim

0348 - EIXO SECUNDARIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

MERITOR MERITOR 2 1.692,67 3.385,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:20

EATON EATON 2 1.692,17 3.384,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 NAKATA 2 2.500,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:30:18

REX REX 2 1.688,00 3.376,00 Sim

0349 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

MAX GEAR MAX GEAR 2 963,33 1.926,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:18

EATON EATON 2 962,83 1.925,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 TRW 2 300,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:31:00

REX REX 2 990,00 1.980,00 Sim

0350 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

MAX GEAR MAX GEAR 2 971,67 1.943,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:02:14

EATON EATON 2 971,17 1.942,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:50

V6 TRW 2 600,00 1.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:31:09

REX REX 2 990,00 1.980,00 Sim

0351 - KIT DE EMBREAGEM - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

SACHS SACHS 12 1.681,00 20.172,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:08:56

SACHS SACHS 12 1.680,50 20.166,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 12 1.700,00 20.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:31:58

VALEO VALEO 12 1.673,00 20.076,00 Sim

0352 - LUVA DO CARDAN - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

LNG LNG 2 448,00 896,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:08:58

REI REI 2 447,50 895,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V8 NAKATA 2 500,00 1.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:32:53

STHAL STHAL 2 446,00 892,00 Sim
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0353 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

LNG LNG 2 530,67 1.061,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:08:59

REI REI 2 530,17 1.060,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 2 530,00 1.060,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:33:22

STHAL STHAL 2 525,00 1.050,00 Sim

0354 - PONTEIRA DO CARDAN - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

LNG LNG 2 348,00 696,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:01

REI REI 2 347,50 695,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 2 348,00 696,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:33:49

STHAL STHAL 2 345,00 690,00 Sim

0355 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

TRW TRW 2 500,67 1.001,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:02

ACP ACP 2 500,17 1.000,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 2 500,00 1.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:34:30

TRW TRW 2 500,00 1.000,00 Sim

0356 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

ARCA ARCA 15 24,00 360,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:04

SABO SABO 15 23,50 352,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 15 100,00 1.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:35:21

ARCA ARCA 15 25,00 375,00 Sim

0357 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

ARCA ARCA 15 27,33 409,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:05

SABO SABO 15 26,83 402,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 15 100,00 1.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:35:57

ARCA ARCA 15 28,00 420,00 Sim

0358 - RETENTOR DO PIÃO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

ARCA ARCA 4 45,00 180,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:07

SABO SABO 4 44,50 178,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:49

V6 TRW 4 100,00 400,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:36:41

ARCA ARCA 4 40,00 160,00 Sim

0359 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:18

GIR GIR 2 137,33 274,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:10

FAG FAG 2 136,83 273,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V6 TRW 2 140,00 280,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:37:30

PRO PRO 2 135,00 270,00 Sim

0360 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 10 122,67 1.226,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:09:13

SKF SKF 10 122,17 1.221,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V6 NSK 10 90,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:38:13

PRO PRO 10 118,00 1.180,00 Sim

0361 - ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTRENO - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 10 121,67 1.216,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:17:14

SKF SKF 10 121,17 1.211,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

V6 NSK 10 90,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:43:43

PRO PRO 10 112,00 1.120,00 Sim

0362 - ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 10 201,67 2.016,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:17:11

SKF SKF 10 201,17 2.011,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:18

V6 NSK 10 90,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:44:08

PRO PRO 10 193,00 1.930,00 Sim

0363 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 10 93,33 933,30 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:17:07

SKF SKF 10 92,83 928,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NSK 10 90,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:45:17

PRO PRO 10 90,00 900,00 Sim

0364 - ROLAMENTO DE CENTRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

LNG LNG 12 336,33 4.035,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:17:02

SKF SKF 12 335,83 4.029,96 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NSK 12 336,00 4.032,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:45:46

PRO PRO 12 333,00 3.996,00 Sim

0365 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 2 137,67 275,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:16:59

FAG FAG 2 137,17 274,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NSK 2 90,00 180,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:46:14

PRO PRO 2 133,00 266,00 Sim

0366 - ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 2 33,33 66,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:16:56

EATON EATON 2 32,83 65,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NSK 2 90,00 180,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:46:46

PRO PRO 2 30,00 60,00 Sim

0367 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

GIR GIR 2 326,67 653,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:16:54

EATON EATON 2 326,17 652,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NSK 2 90,00 180,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:47:12

PRO PRO 2 324,00 648,00 Sim

0368 - SEMI EIXO - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

MAX GEAR MAX GEAR 4 790,00 3.160,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:16:51

GIMACCO GIMACCO 4 789,50 3.158,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NAKATA 4 790,00 3.160,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:47:56

MAXGEAR MAXGEAR 4 780,00 3.120,00 Sim

0369 - TERMINAL DE DIREÇÃO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 174,33 2.091,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:16:49

NAKATA NAKATA 12 173,83 2.085,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NAKATA 12 174,00 2.088,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:48:36

ZL ZL 12 168,00 2.016,00 Sim

0370 - ALTENADOR (24WT) - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

REFFEL REFFEL 3 1.314,00 3.942,00 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:16:46

ZM ZM 3 1.313,50 3.940,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

12WT ZEN 3 1.300,00 3.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:49:15

ZM ZM 3 1.312,00 3.936,00 Sim

0371 - AUTOMÁTICO 24 V - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

ZM ZM 8 419,33 3.354,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:27:40

ZM ZM 8 418,83 3.350,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

AUTOMÁTICO 24
V

GAUUS 8 415,00 3.320,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:50:01

ZM ZM 8 415,00 3.320,00 Sim

0372 - BATERIA 150 HP - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

BATS BATS 6 960,00 5.760,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:27:44

MOURA MOURA 6 959,50 5.757,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

150 A BATS 6 950,00 5.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:50:44

ZETTA ZETTA 6 950,00 5.700,00 Sim

0373 - BUZINA 24 V - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:17

VTO VTO 4 182,00 728,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:09

FIAM FIAM 4 181,50 726,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

CORNETA VTO 4 180,00 720,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:51:22

DNI DNI 4 168,00 672,00 Sim

0374 - FAROL - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

FORTLUZ FORTLUZ 6 173,33 1.039,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:11

FIAM FIAM 6 172,83 1.036,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:17

V6 NINO 6 172,00 1.032,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:51:55

NINO NINO 6 170,00 1.020,00 Sim

0375 - LAMPADA H7 12 V - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

GAUSS GAUSS 100 39,33 3.933,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:13

GAUS GAUS 100 38,83 3.883,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

H7 HELLA 100 39,00 3.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:52:38

MBU MBU 100 37,00 3.700,00 Sim

0376 - LAMPADA H7 24 V - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

GAUSS GAUSS 50 47,67 2.383,50 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:15

GAUS GAUS 50 47,17 2.358,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

H7 HELLA 50 47,00 2.350,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:53:02

MBU MBU 50 45,00 2.250,00 Sim

0377 - MOTOR DO LIMPADOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

CEM CEM 2 441,00 882,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:17

DNI DNI 2 440,50 881,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

V6 ZEN 2 500,00 1.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:53:53

DNI DNI 2 430,00 860,00 Sim

0378 - REGULADOR 034 12 V - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

GAUSS GAUSS 4 278,67 1.114,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:20

BOSCH BOSCH 4 278,17 1.112,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

V6 BOSCH 4 278,00 1.112,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:54:15

DNI DNI 4 270,00 1.080,00 Sim

0379 - REGULADOR 034 24 V - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

GAUSS GAUSS 4 391,00 1.564,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:21

BOSCH BOSCH 4 390,50 1.562,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

V6 BOSCH 4 391,00 1.564,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:54:39

DNI DNI 4 383,00 1.532,00 Sim

0380 - ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

VTO VTO 8 119,00 952,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:28:23

SKF SKF 8 118,50 948,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

V6 DNI 8 119,00 952,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:55:16

PRO PRO 8 114,00 912,00 Sim

0381 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO ALTERNADOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

VTO VTO 8 83,33 666,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:06

SKF SKF 8 82,83 662,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

V6 DNI 8 83,00 664,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:56:02

PRO PRO 8 78,00 624,00 Sim

0382 - 1ª MOLA DIANTEIRA - V6
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:42

FAMA FAMA 15 313,33 4.699,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:10

FAMA FAMA 15 312,83 4.692,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:57:49

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0383 - 1ª MOLA TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

FAMA FAMA 15 315,33 4.729,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:12

FAMA FAMA 15 314,83 4.722,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:57:58

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0384 - 2ª MOLA TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

FAMA FAMA 15 316,67 4.750,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:14

FAMA FAMA 15 316,17 4.742,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:16

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:58:07

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0385 - 2ª MOLA DIANTEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

FAMA FAMA 15 318,33 4.774,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:16

FAMA FAMA 15 317,83 4.767,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:58:16

FAMA FAMA 15 300,00 4.500,00 Sim

0386 - 3ª MOLA DIANTEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

FAMA FAMA 15 208,67 3.130,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:17

FAMA FAMA 15 208,17 3.122,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:59:11

FAMA FAMA 15 200,00 3.000,00 Sim

0387 - 3ª MOLA TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

FAMA FAMA 15 216,67 3.250,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:18

FAMA FAMA 15 216,17 3.242,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
19:59:20

FAMA FAMA 15 200,00 3.000,00 Sim
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0388 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:16

KAIOBA KAIOBA 20 411,00 8.220,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:19

COFAP COFAP 20 410,50 8.210,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

DIANTEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:00:07

NAKATA NAKATA 20 408,00 8.160,00 Sim

0389 - AMORTECEDOR TRASEIRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

KAIOBA KAIOBA 20 223,33 4.466,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:21

COFAP COFAP 20 222,83 4.456,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

TRASEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:00:36

NAKATA NAKATA 20 220,00 4.400,00 Sim

0390 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:40:23

REI REI 40 14,50 580,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

V6 NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:01:15

REI REI 40 13,00 520,00 Sim

0391 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:40

REI REI 40 14,50 580,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

V6 NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:02:25

REI REI 40 13,00 520,00 Sim

0392 - BUCHA DE MOLA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

FAMA FAMA 30 89,33 2.679,90 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:39

REI REI 30 88,83 2.664,90 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

NB 140005 NAKATA 30 100,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:02:58

REI REI 30 86,00 2.580,00 Sim

0393 - CILINDRO MESTRE FREIO - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

LNG LNG 4 739,33 2.957,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:37

TRW TRW 4 738,83 2.955,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

V6 LUK 4 750,00 3.000,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:03:49

LNZ LNZ 4 730,00 2.920,00 Sim

0394 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

BZ BZ 10 407,33 4.073,30 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:36

LNG LNG 10 406,83 4.068,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

V6 COFAP 10 400,00 4.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:04:27

LNZ LNZ 10 400,00 4.000,00 Sim

0395 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

BZ BZ 10 410,67 4.106,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:35

LNG LNG 10 410,17 4.101,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

V6 COFAP 10 400,00 4.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:04:38

LNZ LNZ 10 400,00 4.000,00 Sim

0396 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

BZ BZ 20 27,67 553,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:34

LNG LNG 20 27,17 543,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:15

V6 COFAP 20 35,00 700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:05:29

REI REI 20 25,00 500,00 Sim

0397 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

BZ BZ 20 30,00 600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:33

LNG LNG 20 29,50 590,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 20 35,00 700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:05:54

REI REI 20 28,00 560,00 Sim

0398 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

FREEMAX FREEMAX 8 262,33 2.098,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:31

MDS MDS 8 261,83 2.094,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 8 300,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:08:44

HF HF 8 250,00 2.000,00 Sim

0399 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

THERMOID THERMOID 12 265,33 3.183,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:30

THERMOID THERMOID 12 264,83 3.177,96 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 270,00 3.240,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:09:58

COBREQ COBREQ 12 251,00 3.012,00 Sim

0400 - LONA DE FREIO TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

THERMOID THERMOID 12 196,33 2.355,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:46:28

THERMOID THERMOID 12 195,83 2.349,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:10:34

COBREQ COBREQ 12 189,00 2.268,00 Sim

0401 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

BZ BZ 12 138,33 1.659,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:11

LNG LNG 12 137,83 1.653,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:14:21

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0402 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

BZ BZ 12 138,33 1.659,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:09

LNG LNG 12 137,83 1.653,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:14:33

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0403 - MOLA DO PATINS DO FREIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

UNIFORT UNIFORT 12 29,33 351,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:08

LNG LNG 12 28,83 345,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 50,00 600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:40:30

MBU MBU 12 30,00 360,00 Sim

0404 - PASTILHA DE FREIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

SYL SYL 18 152,33 2.741,94 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:07

SYL SYL 18 133,17 2.397,06 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 18 133,00 2.394,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:41:12

SYL SYL 18 128,00 2.304,00 Sim

0405 - REGULADOR DE FREIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

UNIFORT UNIFORT 12 55,67 668,04 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:06

LNG LNG 12 55,17 662,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 55,00 660,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:42:14

MBU MBU 12 50,00 600,00 Sim

0406 - SAPATA DO FREIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

BZ BZ 8 152,33 1.218,64 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:05

LNG LNG 8 151,83 1.214,64 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 8 160,00 1.280,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:42:40

MBU MBU 8 147,00 1.176,00 Sim

0407 - TAMBOR DE FREIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

DURAMETAL DURAMETAL 12 628,67 7.544,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:02

FRUM FRUM 12 628,17 7.538,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 COFAP 12 628,00 7.536,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:43:13

BATISTA BATISTA 12 625,00 7.500,00 Sim

0408 - BRONZINA BIELA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

MAHLE MAHLE 3 86,67 260,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:54:01

MAHLE MAHLE 3 86,17 258,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:14

V6 MAHLA 3 625,00 1.875,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:44:17

MAHLE MAHLE 3 84,00 252,00 Sim

0409 - BROZINA DE MANCAL - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

MAHLE MAHLE 3 101,00 303,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:53:58

MAHLE MAHLE 3 100,50 301,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 MAHLA 3 625,00 1.875,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:44:41

MAHLE MAHLE 3 91,00 273,00 Sim

0410 - CORREIA DO MOTOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

DAYCO DAYCO 16 177,67 2.842,72 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
17:53:57

CONTINENTAL CONTINENTAL 16 177,17 2.834,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 GATS 16 200,00 3.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:45:15

GATES GATES 16 175,00 2.800,00 Sim

0411 - COXIN DO MOTOR - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

REI REI 6 83,67 502,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:24

REI REI 6 83,17 499,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 TRW 6 300,00 1.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:45:59

REI REI 6 79,00 474,00 Sim

0412 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

LNG LNG 4 655,00 2.620,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:23

LNG LNG 4 654,50 2.618,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 ZEN 4 650,00 2.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:46:36

PRO PRO 4 640,00 2.560,00 Sim

0413 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:40

MAHLE MAHLE 12 471,67 5.660,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:22

MAHLE MAHLE 12 471,17 5.654,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 NAKATA 12 500,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:47:23

MAHLE MAHLE 12 460,00 5.520,00 Sim

0414 - VIRABREQUIM - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

MAHLE MAHLE 2 4.525,00 9.050,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:20

MAHLE MAHLE 2 4.524,50 9.049,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 NAKATA 2 4.525,00 9.050,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:47:59

SUSIN SUSIN 2 4.525,00 9.050,00 Sim

0415 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 600,67 1.802,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:19

ZUCOLLO ZUCOLLO 3 600,17 1.800,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

CENTRAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:49:40

ZL ZL 3 590,00 1.770,00 Sim

0416 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 537,67 1.613,01 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:18

ZUCOLLO ZUCOLLO 3 537,17 1.611,51 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

LATERAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:58:12

ZL ZL 3 538,00 1.614,00 Sim

0417 - BICO ENGETOR - V6
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

BOSCH BOSCH 12 555,00 6.660,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:17

BOSCH BOSCH 12 554,50 6.654,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 BOSCH 12 240,00 2.880,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:58:52

DELPHI DELPHI 12 550,00 6.600,00 Sim

0418 - BOMBA ALIMENTADORA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

MIRADOR MIRADOR 6 413,00 2.478,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:16

BOSCH BOSCH 6 412,50 2.475,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
20:59:25

MIRADOR MIRADOR 6 400,00 2.400,00 Sim

0419 - BOMBA D` ÁGUA - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

URBA URBA 6 426,67 2.560,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:14

URBA URBA 6 426,17 2.557,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:13

V6 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:00:17

NAKATA NAKATA 6 400,00 2.400,00 Sim

0420 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

SCHADEK SCHADEK 6 1.012,67 6.076,02 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:01:12

SCHADECK SCHADECK 6 1.012,17 6.073,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:00:46

NAKATA NAKATA 6 420,00 2.520,00 Sim

0421 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

TECFIL TECFIL 40 125,00 5.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:33

WEGA WEGA 40 124,50 4.980,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:02:05

TECFIL TECFIL 40 120,00 4.800,00 Sim

0422 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

TECFIL TECFIL 40 79,00 3.160,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:30

WEGA WEGA 40 78,50 3.140,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:02:31

TECFIL TECFIL 40 75,00 3.000,00 Sim
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0423 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

TECFIL TECFIL 40 102,00 4.080,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:27

WEGA WEGA 40 101,50 4.060,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:02:56

TECFIL TECFIL 40 96,00 3.840,00 Sim

0424 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

TECFIL TECFIL 40 115,00 4.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:26

WEGA WEGA 40 114,50 4.580,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:03:20

TECFIL TECFIL 40 110,00 4.400,00 Sim

0425 - FILTRO SEPARADOR AGUA - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:39

TECFIL TECFIL 20 65,67 1.313,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:23

WEGA WEGA 20 65,17 1.303,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 TECFIL 20 150,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:04:01

TECFIL TECFIL 20 60,00 1.200,00 Sim

0426 - MANGOTE RADIADOR INFERIOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

JAHU JAHU 3 115,00 345,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:21

JVC JVC 3 114,50 343,50 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 NAKATA 3 115,00 345,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:04:45

JAMAICA JAMAICA 3 110,00 330,00 Sim

0427 - RADIADOR - V6
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

VISCONDE VISCONDE 2 2.753,33 5.506,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:20

VISCONDE VISCONDE 2 2.752,83 5.505,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 LUZAR 2 2.800,00 5.600,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:05:28

VISCONDE VISCONDE 2 2.750,00 5.500,00 Sim

0428 - PARA BRISA DIANTEIRO - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

VIDRO FORT VIDRO FORT 4 3.071,67 12.286,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:19

BENSO BENSO 4 3.071,17 12.284,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V6 AGC 4 3.172,00 12.688,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:06:05

SECURIT SECURIT 4 3.000,00 12.000,00 Sim

0429 - CAIXA SATELITE COMPLETA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MAX GEAR MAX GEAR 10 3.282,67 32.826,70 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:18

SPICE SPICE 10 3.282,17 32.821,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:12

V8 SPICE 10 3.300,00 33.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:06:48

MAXGEAR MAXGEAR 10 3.300,00 33.000,00 Sim

0430 - CILINDRO DE EMBREAGEM - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

LNG LNG 3 594,33 1.782,99 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:25:15

TRW TRW 3 593,83 1.781,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 LUK 3 750,00 2.250,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:07:26

LNG LNG 3 593,00 1.779,00 Sim

0431 - COROA DO PIÃO - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MAX GEAR MAX GEAR 2 2.245,00 4.490,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:14

SPICE SPICE 2 2.544,50 5.089,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

AGRALE EKKO 2 2.600,00 5.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:08:11

MAXGEAR MAXGEAR 2 2.550,00 5.100,00 Sim

0432 - CRUZETA DO DARDAM - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

LNG LNG 6 102,33 613,98 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:13

NAKATA NAKATA 6 101,83 610,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 NAKATA 6 150,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:08:50

STHAL STHAL 6 109,00 654,00 Sim

0433 - EIXO INTERMEDIARIO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MERITOR MERITOR 2 2.397,33 4.794,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:12

EATON EATON 2 2.396,83 4.793,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 NAKATA 2 2.500,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:10:06

REX REX 2 2.376,00 4.752,00 Sim

0434 - EIXO PILOTO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MERITOR MERITOR 10 1.247,00 12.470,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:09

EATON EATON 10 1.246,50 12.465,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 NAKATA 10 2.500,00 25.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:10:30

REX REX 10 1.248,00 12.480,00 Sim

0435 - EIXO SECUNDARIO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MERITOR MERITOR 2 1.679,33 3.358,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:07

EATON EATON 2 1.678,83 3.357,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 NAKATA 2 2.500,00 5.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:10:58

REX REX 2 1.688,00 3.376,00 Sim

0436 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MAX GEAR MAX GEAR 2 943,33 1.886,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:06

EATON EATON 2 942,83 1.885,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 TRW 2 600,00 1.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:11:25

REX REX 2 950,00 1.900,00 Sim

0437 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

MAX GEAR MAX GEAR 2 943,33 1.886,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:05

EATON EATON 2 942,83 1.885,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 TRW 2 600,00 1.200,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:12:06

REX REX 2 950,00 1.900,00 Sim

0438 - KIT DE EMBREAGEM - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

SACHS SACHS 12 3.555,00 42.660,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:04

SACHS SACHS 12 3.554,50 42.654,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 NAKATA 12 400,00 4.800,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:12:50

VALEO VALEO 12 3.550,00 42.600,00 Sim

0439 - LUVA DO CARDAN - V6 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:38

LNG LNG 2 446,67 893,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:34:02

REI REI 2 446,17 892,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V6 HELLA 2 450,00 900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:13:36

STHAL STHAL 2 446,00 892,00 Sim

0440 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

LNG LNG 2 530,67 1.061,34 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:33:59

REI REI 2 530,17 1.060,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:11

V8 NAKATA 2 530,00 1.060,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:14:04

STHAL STHAL 2 525,00 1.050,00 Sim

0441 - PONTEIRA DO CARDAN - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

LNG LNG 2 347,67 695,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:50

REI REI 2 347,17 694,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 YTR 2 347,00 694,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:14:53

STHAL STHAL 2 345,00 690,00 Sim

0442 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

TRW TRW 2 456,00 912,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:48

ACP ACP 2 455,50 911,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 HELLA 2 456,00 912,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:16:52

TRW TRW 2 450,00 900,00 Sim

0443 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

ARCA ARCA 15 122,67 1.840,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:47

SABO SABO 15 122,17 1.832,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 YTR 15 100,00 1.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:18:15

ARCA ARCA 15 120,00 1.800,00 Sim

0444 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

ARCA ARCA 15 73,67 1.105,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:45

SABO SABO 15 73,17 1.097,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 YTR 15 100,00 1.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:18:44

ARCA ARCA 15 70,00 1.050,00 Sim

0445 - RETENTOR DO EIXO PILOTO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

ARCA ARCA 4 85,67 342,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:44

SABO SABO 4 85,17 340,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 YTR 4 100,00 400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:19:12

ARCA ARCA 4 80,00 320,00 Sim

0446 - RETENTOR DO PIÃO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

ARCA ARCA 4 185,67 742,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:44

SABO SABO 4 185,17 740,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 YTR 4 190,00 760,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:19:43

ARCA ARCA 4 180,00 720,00 Sim

0447 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

GIR GIR 2 360,00 720,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:43

FAG FAG 2 359,50 719,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 NDI 2 360,00 720,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:21:02

PRO PRO 2 350,00 700,00 Sim

0448 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

GIR GIR 10 122,00 1.220,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:40

FAG FAG 10 121,50 1.215,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 DNI 10 122,00 1.220,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:21:34

PRO PRO 10 118,00 1.180,00 Sim

0449 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

GIR GIR 10 201,00 2.010,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:38

FAG FAG 10 200,50 2.005,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

V8 DNI 10 201,00 2.010,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:21:59

PRO PRO 10 193,00 1.930,00 Sim

0450 - ROLAMENTO DE CENTRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

LNG LNG 12 344,33 4.131,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:39:36

REI REI 12 343,83 4.125,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V8 DNI 12 344,00 4.128,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:22:28

PRO PRO 12 333,00 3.996,00 Sim

0451 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:21

FAG FAG 2 133,83 267,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V8 DNI 2 134,00 268,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:23:44

PRO PRO 2 133,00 266,00 Sim

0452 - ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

GIR GIR 2 29,33 58,66 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:20

FAG FAG 2 28,83 57,66 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V8 DNI 2 30,00 60,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:24:06

PRO PRO 2 30,00 60,00 Sim

0453 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:37

GIR GIR 2 329,67 659,34 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:19

EATON EATON 2 329,17 658,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V8 DNI 2 329,00 658,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:24:34

PRO PRO 2 324,00 648,00 Sim

0454 - SEMI EIXO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

MAX GEAR MAX GEAR 4 791,67 3.166,68 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:17

GIMACCO GIMACCO 4 791,17 3.164,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V8 NAKATA 4 792,00 3.168,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:25:30

MAXGEAR MAXGEAR 4 780,00 3.120,00 Sim

0455 - TERMINAL DE DIREÇÃO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 166,00 1.992,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:16

NAKTA NAKTA 12 165,50 1.986,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

V8 NAKATA 12 166,00 1.992,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:26:09

ZL ZL 12 168,00 2.016,00 Sim

0456 - ALTENADOR (24WT) - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

REFFEL REFFEL 3 1.318,33 3.954,99 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:15

ZM ZM 3 1.317,83 3.953,49 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:48

12WT ZEN 3 1.300,00 3.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:26:47

ZM ZM 3 1.320,00 3.960,00 Sim

0457 - BATERIA 150 HP - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

BATS BATS 6 960,00 5.760,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:14

MOURA MOURA 6 959,50 5.757,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

150 A BATS 6 950,00 5.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:27:27

ZETTA ZETTA 6 950,00 5.700,00 Sim

0458 - BUZINA 24 V - V8 -
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

VTO VTO 4 178,33 713,32 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:12

DNI DNI 4 177,83 711,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

CORNETA VTO 4 176,00 704,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:28:24

DNI DNI 4 170,00 680,00 Sim

0459 - LAMPADA H7 12 V - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

GAUSS GAUSS 100 39,67 3.967,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:10

GAUS GAUS 100 39,17 3.917,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

H7 HELLA 100 39,00 3.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:29:19

MBU MBU 100 37,00 3.700,00 Sim

0460 - LAMPADA H7 24 V - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

GAUSS GAUSS 100 47,33 4.733,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:48:08

GAUS GAUS 100 46,83 4.683,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

H7 HELLA 100 47,00 4.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:29:45

MBU MBU 100 45,00 4.500,00 Sim

0461 - MOTOR DO LIMPADOR - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

CEM CEM 2 563,00 1.126,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:17

DNI DNI 2 562,50 1.125,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

V8 ZEN 2 563,00 1.126,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:30:39

DNI DNI 2 550,00 1.100,00 Sim

0462 - 1ª MOLA DIANTEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

FAMA FAMA 15 258,33 3.874,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:16

FAMA FAMA 15 257,83 3.867,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:32:21

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0463 - 1ª MOLA TRASEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

FAMA FAMA 15 256,67 3.850,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:15

FAMA FAMA 15 256,17 3.842,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:32:30

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim
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0464 - 2ª MOLA TRASEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

FAMA FAMA 15 258,67 3.880,05 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:14

FAMA FAMA 15 258,17 3.872,55 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:32:40

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0465 - 2ª MOLA DIANTEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:36

FAMA FAMA 15 257,33 3.859,95 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:12

FAMA FAMA 15 256,83 3.852,45 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:47

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:32:48

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0466 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

KAIOBA KAIOBA 20 413,67 8.273,40 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:11

COFAP COFAP 20 413,17 8.263,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

DIANTEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:33:52

NAKATA NAKATA 20 408,00 8.160,00 Sim

0467 - AMORTECEDOR TRASEIRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

KAIOBA KAIOBA 20 224,33 4.486,60 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:10

COFAP COFAP 20 223,83 4.476,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

TRASEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:34:17

NAKATA NAKATA 20 220,00 4.400,00 Sim

0468 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

REI REI 40 15,67 626,80 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:08

REI REI 40 15,17 606,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

V8 NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:35:37

REI REI 40 13,00 520,00 Sim

0469 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

REI REI 40 15,67 626,80 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:05

REI REI 40 15,17 606,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

V8 NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:35:47

REI REI 40 13,00 520,00 Sim

0470 - BUCHA DE MOLA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

FAMA FAMA 30 88,00 2.640,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
18:58:03

REI REI 30 87,50 2.625,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

NB 140005 NAKATA 30 100,00 3.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:36:11

REI REI 30 86,00 2.580,00 Sim

0471 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

BZ BZ 10 417,33 4.173,30 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:05:07

LNG LNG 10 416,83 4.168,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

V8 COFAP 10 400,00 4.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:37:11

LNG LNG 10 400,00 4.000,00 Sim

0472 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

BZ BZ 10 417,33 4.173,30 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:05:05

LNG LNG 10 416,83 4.168,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

V8 COFAP 10 400,00 4.000,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:37:21

LNG LNG 10 400,00 4.000,00 Sim

0473 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

THERMOID THERMOID 12 194,00 2.328,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:05:02

THERMOID THERMOID 12 193,50 2.322,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

V8 COFAP 12 195,00 2.340,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:38:18

COBREQ COBREQ 12 189,00 2.268,00 Sim

0474 - LONA DE FREIO TRASEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

THERMOID THERMOID 12 194,00 2.328,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:25

THERMOID THERMOID 12 193,50 2.322,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:46

V8 COFAP 12 195,00 2.340,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:38:26

COBREQ COBREQ 12 189,00 2.268,00 Sim

0475 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

BZ BZ 12 142,33 1.707,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:24

LNG LNG 12 141,83 1.701,96 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:40:00

MBU MBU 12 135,00 1.620,00 Sim

0476 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

BZ BZ 12 142,33 1.707,96 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:23

LNG LNG 12 141,83 1.701,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:40:08

MBU MBU 12 135,00 1.620,00 Sim

0477 - MOLA DO PATINS DO FREIO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

UNIFORT UNIFORT 12 34,67 416,04 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:21

LNG LNG 12 34,17 410,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:40:38

MBU MBU 12 30,00 360,00 Sim

0478 - REGULADOR DE FREIO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:35

UNIFORT UNIFORT 12 52,00 624,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:20

LNG LNG 12 51,50 618,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 COFAP 12 52,00 624,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:41:05

MBU MBU 12 50,00 600,00 Sim

0479 - SAPATA DO FREIO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

BZ BZ 8 153,00 1.224,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:18

LNG LNG 8 152,50 1.220,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 COFAP 8 153,00 1.224,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:41:33

MBU MBU 8 147,00 1.176,00 Sim

0480 - TAMBOR DE FREIO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

DURAMETAL DURAMETAL 20 621,00 12.420,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
19:04:16

FRUM FRUM 20 620,50 12.410,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 COFAP 20 621,00 12.420,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:42:07

BATISTA BATISTA 20 625,00 12.500,00 Sim

0481 - BRONZINA BIELA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

MAHLE MAHLE 3 91,33 273,99 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 MAHLA 3 625,00 1.875,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:16:27

UNIDADE FROM 3 90,83 272,49 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:43:07

MAHLE MAHLE 3 84,00 252,00 Sim

0482 - BROZINA DE MANCAL - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

MAHLE MAHLE 6 93,67 562,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 MAHLA 6 625,00 3.750,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:16:42

UNIDADE MAHLE 6 93,17 559,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:43:43

MAHLE MAHLE 6 91,00 546,00 Sim

0483 - CORREIA DO MOTOR - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

CONTINENTAL CONTINENTAL 16 179,00 2.864,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:45

V8 GATS 16 200,00 3.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:16:45

UNIDADE CONTINENTAL 16 178,50 2.856,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:44:43

GATES GATES 16 175,00 2.800,00 Sim

0484 - COXIN DO MOTOR - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

REI REI 6 87,00 522,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 COFAP 6 300,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:16:51

UNIDADE REI 6 83,50 501,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:45:35

REI REI 6 85,00 510,00 Sim

0485 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

LNG LNG 4 651,67 2.606,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 ZEN 4 650,00 2.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:18:57

UNIDADE LGN 4 651,17 2.604,68 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:46:19

PRO PRO 4 640,00 2.560,00 Sim

0486 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

MAHLE MAHLE 12 469,33 5.631,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 HELLA 12 500,00 6.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:20:06

UNIDADE FRUM 12 468,83 5.625,96 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:46:57

MAHLE MAHLE 12 460,00 5.520,00 Sim

0487 - VIRABREQUIM - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

MAHLE MAHLE 2 4.520,00 9.040,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 NAKATA 2 4.520,00 9.040,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:21:16

UNIDADE MAHLE 2 4.519,50 9.039,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:47:32

SUSIN SUSIN 2 4.525,00 9.050,00 Sim

0488 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 616,67 1.850,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

CENTRAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:22:07

UNIDADE ZUCOLLO 3 616,17 1.848,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:48:24

ZL ZL 3 600,00 1.800,00 Sim

0489 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 542,67 1.628,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

LATERAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:30:35

UNIDADE ZUCOLLO 3 542,17 1.626,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:48:53

ZL ZL 3 538,00 1.614,00 Sim

0490 - BOMBA ALIMENTADORA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

MIRADOR MIRADOR 6 360,00 2.160,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:32:17

UNIDADE BOSH 6 359,50 2.157,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:49:33

MIRADOR MIRADOR 6 350,00 2.100,00 Sim

0491 - BOMBA D` ÁGUA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

URBA URBA 6 425,00 2.550,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:34:05

UNIDADE URBA 6 424,50 2.547,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:50:29

NAKATA NAKATA 6 420,00 2.520,00 Sim

0492 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:34

SCHADEK SCHADEK 6 1.012,00 6.072,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:44

V8 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:35:24

UNIDADE SCHADECK 6 1.011,50 6.069,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:50:58

NAKATA NAKATA 6 1.006,00 6.036,00 Sim

0493 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - V8 -
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

TECFIL TECFIL 40 128,33 5.133,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 TECFIL 40 130,00 5.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:36:18

UNIDADE WEGA 40 127,83 5.113,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:52:18

TECFIL TECFIL 40 120,00 4.800,00 Sim

0494 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

TECFIL TECFIL 40 79,00 3.160,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 TECFIL 40 130,00 5.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:37:09

UNIDADE WEGA 40 78,50 3.140,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:52:53

TECFIL TECFIL 40 75,00 3.000,00 Sim

0495 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

TECFIL TECFIL 40 104,00 4.160,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 TECFIL 40 130,00 5.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:38:01

UNIDADE WEGA 40 103,50 4.140,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:53:26

TECFIL TECFIL 40 96,00 3.840,00 Sim

0496 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

TECFIL TECFIL 40 114,33 4.573,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 TECFIL 40 130,00 5.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:38:49

UNIDADE WEGA 40 113,83 4.553,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:53:52

TECFIL TECFIL 40 110,00 4.400,00 Sim

0497 - FILTRO SEPARADOR AGUA - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

TECFIL TECFIL 20 64,00 1.280,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 TECFIL 20 130,00 2.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:39:25

UNIDADE WEGA 20 63,50 1.270,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:54:19

TECFIL TECFIL 20 60,00 1.200,00 Sim

0498 - RADIADOR - V8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

VISCONDE VISCONDE 1 2.813,33 2.813,33 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 LUZAR 1 2.820,00 2.820,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:40:14

UNIDADE VISCONDE 1 2.812,83 2.812,83 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:55:00

VISCONDE VISCONDE 1 2.800,00 2.800,00 Sim
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0499 - PARA BRISA DIANTEIRO - V8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

VIDRO FORT VIDRO FORT 2 3.057,67 6.115,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

V8 AGS 2 2.057,00 4.114,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:41:02

UNIDADE BENSO 2 3.057,17 6.114,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:55:36

SECURIT SECURIT 2 3.050,00 6.100,00 Sim

0500 - CAIXA SATELITE COMPLETA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

MAX GEAR MAX GEAR 3 3.935,00 11.805,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

AGRALE SPICE 3 3.950,00 11.850,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:47:20

UNIDADE SPICE 3 3.934,50 11.803,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:56:17

MAXGEAR MAXGEAR 3 3.925,00 11.775,00 Sim

0501 - CILINDRO DE EMBREAGEM - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

LNG LNG 4 771,00 3.084,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:43

AGRALE LUK 4 750,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:51:13

UNIDADE TRW 4 770,50 3.082,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:57:37

LNG LNG 4 765,00 3.060,00 Sim

0502 - COROA DO PIAO AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:33

MAX GEAR MAX GEAR 3 2.560,00 7.680,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE EKKO 3 2.500,00 7.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:51:55

UNIDADE SPICE 3 2.559,50 7.678,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:58:18

MAXGEAR MAXGEAR 3 2.550,00 7.650,00 Sim

0503 - JOGO PLANETARIA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

MAX GEAR MAX GEAR 3 627,67 1.883,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE NAKATA 3 627,00 1.881,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:52:26

UNIDADE SPICE 3 627,17 1.881,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:58:42

MAXGEAR MAXGEAR 3 620,00 1.860,00 Sim

0504 - KIT DE EMBREAGEM - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

SACHS SACHS 15 3.572,33 53.584,95 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE HELLA 15 3.600,00 54.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:53:15

UNIDADE SACHS 15 3.571,83 53.577,45 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
21:59:23

VALEO VALEO 15 3.550,00 53.250,00 Sim

0505 - LUVA DO CARDAN - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:41

LNG LNG 3 461,00 1.383,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE HELLA 3 470,00 1.410,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:53:56

UNIDADE REI 3 460,50 1.381,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:00:14

STHAL STHAL 3 446,00 1.338,00 Sim

0506 - PONTEIRA DO CARDAN - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

LNG LNG 3 344,00 1.032,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE NAKATA 3 344,00 1.032,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:54:25

UNIDADE REI 3 343,50 1.030,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:00:38

STHAL STHAL 3 345,00 1.035,00 Sim

0507 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

RODAFUSO RODAFUSO 20 29,00 580,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE YTR 20 45,00 900,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:54:54

UNIDADE PARAMAR 20 28,50 570,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:01:43

ZM ZM 20 29,00 580,00 Sim

0508 - PRISIONERO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

RODAFUSO RODAFUSO 20 29,00 580,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE YTR 20 45,00 900,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:55:21

UNIDADE PARAMAR 20 28,50 570,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:01:54

ZM ZM 20 29,00 580,00 Sim

0509 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

ARCA ARCA 15 40,00 600,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE HELLA 15 100,00 1.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:55:48

UNIDADE SABO 15 39,50 592,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:02:39

ARCA ARCA 15 42,00 630,00 Sim

0510 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

ARCA ARCA 15 44,00 660,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:42

AGRALE HELLA 15 100,00 1.500,00 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
21:56:28

UNIDADE SABO 15 43,50 652,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:03:05

ARCA ARCA 15 45,00 675,00 Sim

0511 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

GIR GIR 3 351,00 1.053,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 3 351,00 1.053,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:00:09

UNIDADE FAG 3 350,50 1.051,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:04:44

PRO PRO 3 350,00 1.050,00 Sim

0512 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

GIR GIR 10 122,00 1.220,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 10 122,00 1.220,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:00:34

UNIDADE FAG 10 121,50 1.215,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:05:14

PRO PRO 10 118,00 1.180,00 Sim

0513 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTRENO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

GIR GIR 10 115,00 1.150,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 10 115,00 1.150,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:00:57

UNIDADE FAG 10 114,50 1.145,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:05:43

PRO PRO 10 112,00 1.120,00 Sim

0514 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

GIR GIR 10 329,33 3.293,30 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 10 329,00 3.290,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:01:20

UNIDADE FAG 10 328,83 3.288,30 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:06:10

PRO PRO 10 330,00 3.300,00 Sim

0515 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:32

GIR GIR 10 168,67 1.686,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 10 168,00 1.680,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:01:45

UNIDADE FAG 10 168,17 1.681,70 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:06:36

PRO PRO 10 156,00 1.560,00 Sim

0516 - ROLAMENTO DE CENTRO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

LNG LNG 12 312,00 3.744,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 12 312,00 3.744,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:02:26

UNIDADE REI 12 311,50 3.738,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:07:02

PRO PRO 12 301,00 3.612,00 Sim

0517 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

GIR GIR 3 202,67 608,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:41

AGRALE NDI 3 168,00 504,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:03:01

UNIDADE FAG 3 202,17 606,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:07:30

PRO PRO 3 193,00 579,00 Sim

0518 - SEMI EIXO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

MAX GEAR MAX GEAR 4 835,00 3.340,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

AGRALE NAKATA 4 840,00 3.360,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:03:42

UNIDADE GIMACCO 4 834,50 3.338,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:08:15

MAXGEAR MAXGEAR 4 820,00 3.280,00 Sim

0519 - TERMINAL DE DIREÇÃO - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 218,00 2.616,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

AGRALE NAKATA 12 218,00 2.616,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:04:20

UNIDADE NAKATA 12 217,50 2.610,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:08:59

ZL ZL 12 213,00 2.556,00 Sim

0520 - BATERIA 150 HP - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

BATS BATS 6 960,00 5.760,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

150 A BATS 6 950,00 5.700,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:04:45

UNIDADE MOURA 6 959,50 5.757,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:09:43

ZETTA ZETTA 6 950,00 5.700,00 Sim

0521 - 1ª MOLA DIANTEIRA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

FAMA FAMA 15 260,67 3.910,05 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:07:08

UNIDADE FAMA 15 260,17 3.902,55 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:11:19

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0522 - 1ª MOLA TRASEIRA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

FAMA FAMA 15 260,67 3.910,05 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:07:44

UNIDADE FAMA 15 260,17 3.902,55 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:11:29

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0523 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

KAIOBA KAIOBA 20 413,67 8.273,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

DIANTEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:08:11

UNIDADE COFAP 20 413,17 8.263,40 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:12:22

NAKATA NAKATA 20 408,00 8.160,00 Sim

0524 - AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

KAIOBA KAIOBA 20 237,33 4.746,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

TRASEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:08:49

UNIDADE COFAP 20 236,83 4.736,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:12:47

NAKATA NAKATA 20 240,00 4.800,00 Sim

0525 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

REI REI 40 17,00 680,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

DIANTEIRO NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:09:11

UNIDADE REI 40 16,50 660,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:14:14

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

0526 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

REI REI 40 16,67 666,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:40

TRASEIRO NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:09:29

UNIDADE REI 40 16,17 646,80 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:14:25

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

0527 - BUCHA DE MOLA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

FAMA FAMA 30 99,67 2.990,10 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

NB 140005 NAKATA 30 100,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:09:48

UNIDADE REI 30 99,17 2.975,10 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:14:54

REI REI 30 89,00 2.670,00 Sim

0528 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - AGRALE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

THERMOID THERMOID 12 196,67 2.360,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:10:17

UNIDADE THERMOID 12 196,17 2.354,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:15:50

COBREQ COBREQ 12 190,00 2.280,00 Sim

0529 - LONA DE FREIO TRASEIRA - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

THERMOID THERMOID 12 196,67 2.360,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:10:40

UNIDADE THERMOID 12 196,17 2.354,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:16:01

COBREQ COBREQ 12 190,00 2.280,00 Sim

0530 - MANETE DE FREIO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:31

LNG LNG 6 560,00 3.360,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 6 560,00 3.360,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:11:01

UNIDADE UNIVERSAL 6 559,50 3.357,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:16:42

LNG LNG 6 550,00 3.300,00 Sim

0531 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

BZ BZ 12 115,00 1.380,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:16:28

UNIDADE LNG 12 114,50 1.374,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:17:44

STHAL STHAL 12 100,00 1.200,00 Sim

0532 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

BZ BZ 12 157,00 1.884,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 12 200,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:16:59

UNIDADE LNG 12 156,50 1.878,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:18:14

STHAL STHAL 12 156,00 1.872,00 Sim

0533 - SAPATA DO FREIO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

BZ BZ 8 154,00 1.232,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 8 155,00 1.240,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:17:37

UNIDADE LNG 8 153,50 1.228,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:18:51

MBU MBU 8 147,00 1.176,00 Sim
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0534 - TAMBOR DE FREIO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

DURAMETAL DURAMETAL 20 631,67 12.633,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE COFAP 20 631,00 12.620,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:18:08

UNIDADE FRUM 20 631,17 12.623,40 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:19:37

BATISTA BATISTA 20 620,00 12.400,00 Sim

0535 - BRONZINA BIELA - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

MAHLE MAHLE 3 94,67 284,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

BIELA AGRALE MAHLA 3 625,00 1.875,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:18:42

JG MAHLE 3 94,17 282,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:20:26

MAHLE MAHLE 3 89,00 267,00 Sim

0536 - BROZINA DE MANCAL - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

MAHLE MAHLE 6 102,00 612,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

MANCAL AGRALE MAHLA 6 625,00 3.750,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:19:14

UNIDADE MAHLE 6 101,50 609,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:20:57

MAHLE MAHLE 6 96,00 576,00 Sim

0537 - CORREIA DO MOTOR - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

CONTINENTAL CONTINENTAL 16 183,33 2.933,28 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:39

AGRALE GATS 16 200,00 3.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:19:53

UNIDADE CONTINENTAL 16 182,83 2.925,28 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:21:44

GATES GATES 16 175,00 2.800,00 Sim

0538 - COXIN DO MOTOR - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

REI REI 6 833,33 4.999,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE COFAP 6 300,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:20:58

UNIDADE REI 6 832,83 4.996,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:22:30

REI REI 6 820,00 4.920,00 Sim

0539 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

MAHLE MAHLE 12 502,33 6.027,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE ZEN 12 500,00 6.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:21:35

UNIDADE MAHLE 12 501,83 6.021,96 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:23:05

MAHLE MAHLE 12 492,00 5.904,00 Sim

0540 - VIRABREQUIM - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

MAHLE MAHLE 3 4.511,67 13.535,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE NAKATA 3 4.511,00 13.533,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:22:17

UNIDADE MAHLE 3 4.511,17 13.533,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:23:47

SUSIN SUSIN 3 4.525,00 13.575,00 Sim

0541 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 538,33 1.614,99 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

CENTRAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:38:40

UNIDADE ZUCOLLO 3 537,83 1.613,49 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:24:48

ZL ZL 3 550,00 1.650,00 Sim

0542 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 540,00 1.620,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

LATERAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:39:07

UNIDADE ZUCOLLO 3 539,50 1.618,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:24:57

ZL ZL 3 550,00 1.650,00 Sim

0543 - BOMBA D` ÁGUA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

URBA URBA 6 474,33 2.845,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

BOMBA D AGUA NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:39:34

UNIDADE URBA 6 473,83 2.842,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:25:47

NAKATA NAKATA 6 465,00 2.790,00 Sim

0544 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

TECFIL TECFIL 40 185,33 7.413,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE TECFIL 40 210,00 8.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:40:01

UNIDADE WEGA 40 184,83 7.393,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:27:48

TECFIL TECFIL 40 186,00 7.440,00 Sim

0545 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

TECFIL TECFIL 40 83,67 3.346,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE TECFIL 40 210,00 8.400,00 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:40:23

UNIDADE WEGA 40 83,17 3.326,80 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:28:19

TECFIL TECFIL 40 85,00 3.400,00 Sim

0546 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:15

TECFIL TECFIL 40 115,33 4.613,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI*

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE TECFIL 40 210,00 8.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:40:45

UNIDADE WEGA 40 114,83 4.593,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:28:51

TECFIL TECFIL 40 113,00 4.520,00 Sim

0547 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

TECFIL TECFIL 40 208,33 8.333,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE TECFIL 40 210,00 8.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:41:04

UNIDADE WEGA 40 207,83 8.313,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:29:20

TECFIL TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

0548 - FILTRO SEPARADOR AGUA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

TECFIL TECFIL 20 126,67 2.533,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE TECFIL 20 210,00 4.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:41:43

UNIDADE WEGA 20 126,17 2.523,40 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:29:48

TECFIL TECFIL 20 125,00 2.500,00 Sim

0549 - RADIADOR - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

VISCONDE VISCONDE 3 3.099,33 9.297,99 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE LUZAR 3 3.100,00 9.300,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:43:02

UNIDADE VISCONDE 3 3.098,83 9.296,49 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:30:30

VISCONDE VISCONDE 3 3.100,00 9.300,00 Sim

0550 - PARA BRISA DIANTEIRO - AGRALE -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

VIDRO FORT VIDRO FORT 3 2.990,00 8.970,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE AGS 3 2.990,00 8.970,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:43:55

UNIDADE BENSO 3 2.989,50 8.968,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:31:20

SECURIT SECURIT 3 2.990,00 8.970,00 Sim

0551 - CORREIA - AGRALE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

CONTINENTAL CONTINENTAL 15 175,00 2.625,00 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:38

AGRALE GAUSS 15 200,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:47:40

UNIDADE CONTINENTAL 15 174,50 2.617,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:32:06

GATES GATES 15 175,00 2.625,00 Sim

0552 - CAIXA SATELITE COMPLETA -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

MAX GEAR MAX GEAR 3 4.196,67 12.590,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 SPICE 3 4.200,00 12.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:48:27

UNIDADE SPICE 3 4.196,17 12.588,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:32:53

MAXGEAR MAXGEAR 3 4.200,00 12.600,00 Sim

0553 - CILINDRO DE EMBREAGEM - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

LNG LNG 4 765,00 3.060,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 4 750,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:48:55

UNIDADE TRW 4 764,50 3.058,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:34:39

LNG LNG 4 765,00 3.060,00 Sim

0554 - COXIN DA CAIXA -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

REI REI 6 148,33 889,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 6 300,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:49:21

UNIDADE REI 6 147,83 886,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:35:17

REI REI 6 150,00 900,00 Sim

0555 - CRUZETA DO CARDAM - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

LNG LNG 6 106,33 637,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 6 150,00 900,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:49:44

UNIDADE NAKATA 6 105,83 634,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:35:56

STHAL STHAL 6 109,00 654,00 Sim

0556 - KIT DE EMBREAGEM -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

SACHS SACHS 4 1.826,67 7.306,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 4 1.850,00 7.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:50:18

UNIDADE SACHS 4 1.826,17 7.304,68 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:36:41

VALEO VALEO 4 1.830,00 7.320,00 Sim

0557 - LUVA DO CARDAN - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:42

LNG LNG 2 486,67 973,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 2 490,00 980,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:50:53

UNIDADE REI 2 486,17 972,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:37:29

STHAL STHAL 2 490,00 980,00 Sim

0558 - PONTEIRA DO CARDAN - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

LNG LNG 2 414,00 828,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 2 414,00 828,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:51:18

UNIDADE LNG 2 413,50 827,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:38:08

STHAL STHAL 2 412,00 824,00 Sim

0559 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

ARCA ARCA 15 45,00 675,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 15 100,00 1.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:51:39

UNIDADE SABO 15 44,50 667,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:39:30

ARCA ARCA 15 42,00 630,00 Sim

0560 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

ARCA ARCA 15 53,33 799,95 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 15 100,00 1.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:52:01

UNIDADE SABO 15 52,83 792,45 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:40:00

ARCA ARCA 15 45,00 675,00 Sim

0561 - ROLAMENTO DE CENTRO -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

LNG LNG 12 308,67 3.704,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 12 308,00 3.696,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:55:40

UNIDADE REI 12 308,17 3.698,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:41:09

PRO PRO 12 301,00 3.612,00 Sim

0562 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:14

GIR GIR 2 270,00 540,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 2 210,00 420,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:56:42

UNIDADE FAG 2 269,50 539,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:41:39

PRO PRO 2 220,00 440,00 Sim

0563 - SEMI EIXO - W8
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

MAX GEAR MAX GEAR 4 804,33 3.217,32 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 4 805,00 3.220,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:57:21

UNIDADE GIMACCO 4 803,83 3.215,32 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:42:37

MAXGEAR MAXGEAR 4 793,00 3.172,00 Sim

0564 - TERMINAL DE DIREÇÃO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 173,33 2.079,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

W8 LUK 12 173,00 2.076,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:57:47

UNIDADE NAKATA 12 172,83 2.073,96 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:43:22

ZL ZL 12 168,00 2.016,00 Sim

0565 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

KAIOBA KAIOBA 20 413,33 8.266,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:37

DIANTEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:58:40

UNIDADE COFAP 20 412,83 8.256,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:44:03

NAKATA NAKATA 20 408,00 8.160,00 Sim

0566 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

REI REI 40 16,00 640,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:59:12

UNIDADE REI 40 15,50 620,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:44:54

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

0567 - BUCHA DE MOLA -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

FAMA FAMA 30 88,00 2.640,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

NB 140005 NAKATA 30 100,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
22:59:49

UNIDADE REI 30 87,50 2.625,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:45:25

REI REI 30 86,00 2.580,00 Sim

0568 - MOLA MESTRE DIANTEIRA - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

FAMA FAMA 24 262,33 6.295,92 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 24 200,00 4.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:00:16

UNIDADE FAMA 24 261,83 6.283,92 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:46:38

FAMA FAMA 24 250,00 6.000,00 Sim
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0569 - MOLA MESTRE TRASEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

FAMA FAMA 24 262,33 6.295,92 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 24 200,00 4.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:00:42

UNIDADE FAMA 24 261,83 6.283,92 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:46:47

FAMA FAMA 24 250,00 6.000,00 Sim

0570 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

BZ BZ 10 403,67 4.036,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 10 400,00 4.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:01:07

UNIDADE LNG 10 403,17 4.031,70 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:47:29

STHAL STHAL 10 396,00 3.960,00 Sim

0571 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

BZ BZ 10 403,67 4.036,70 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 10 400,00 4.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:04:12

UNIDADE LNG 10 403,17 4.031,70 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:48:29

STHAL STHAL 10 396,00 3.960,00 Sim

0572 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

BZ BZ 20 27,67 553,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 20 35,00 700,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:04:46

UNIDADE LNG 20 27,17 543,40 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:49:17

REI REI 20 25,00 500,00 Sim

0573 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

BZ BZ 20 30,00 600,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 20 35,00 700,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:05:06

UNIDADE LNG 20 29,50 590,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:49:41

REI REI 20 28,00 560,00 Sim

0574 - LONA DE FREIO DIANTEIRA -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

THERMOID THERMOID 12 195,67 2.348,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 12 170,00 2.040,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:05:36

JG THERMOID 12 195,17 2.342,04 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:50:35

COBREQ COBREQ 12 190,00 2.280,00 Sim

0575 - LONA DE FREIO TRASEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

THERMOID THERMOID 12 195,67 2.348,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 12 170,00 2.040,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:06:29

UNIDADE THERMOID 12 195,17 2.342,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:50:44

COBREQ COBREQ 12 190,00 2.280,00 Sim

0576 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:13

BZ BZ 12 140,67 1.688,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 12 200,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:07:11

UNIDADE LNG 12 140,17 1.682,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:51:46

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0577 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

BZ BZ 12 141,67 1.700,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 12 200,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:07:42

UNIDADE LNG 12 141,17 1.694,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:51:55

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0578 - MOLA DO PATINS DO FREIO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

UNIFORT UNIFORT 12 29,33 351,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 12 50,00 600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:08:07

UNIDADE LNG 12 28,83 345,96 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:53:00

MBU MBU 12 30,00 360,00 Sim

0579 - REGULADOR DE FREIO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

UNIFORT UNIFORT 12 45,67 548,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 12 45,00 540,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:12:14

UNIDADE LNG 12 45,17 542,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:53:24

MBU MBU 12 50,00 600,00 Sim

0580 - SAPATA DO FREIO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

BZ BZ 8 155,00 1.240,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 8 155,00 1.240,00 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:12:44

UNIDADE LNG 8 154,50 1.236,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:54:06

MBU MBU 8 152,00 1.216,00 Sim

0581 - TAMBOR DE FREIO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

DURAMETAL DURAMETAL 20 642,67 12.853,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:36

W8 TRW 20 642,00 12.840,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:17:18

UNIDADE FRUM 20 642,17 12.843,40 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:54:59

BATISTA BATISTA 20 638,00 12.760,00 Sim

0582 - CORREIA DO MOTOR - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

CONTINENTAL CONTINENTAL 16 184,67 2.954,72 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 GATS 16 200,00 3.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:18:04

UNIDADE CONTINENTAL 16 184,17 2.946,72 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:55:48

GATES GATES 16 179,00 2.864,00 Sim

0583 - COXIN DO MOTOR W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

REI REI 6 90,67 544,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 6 300,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:18:33

UNIDADE REI 6 90,17 541,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:56:27

REI REI 6 90,00 540,00 Sim

0584 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

LNG LNG 4 660,00 2.640,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 4 650,00 2.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:19:06

UNIDADE LNG 4 659,50 2.638,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:57:03

PRO PRO 4 650,00 2.600,00 Sim

0585 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

MAHLE MAHLE 12 504,67 6.056,04 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 12 600,00 7.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:20:17

UNIDADE MAHLE 12 504,17 6.050,04 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:57:37

MAHLE MAHLE 12 498,00 5.976,00 Sim

0586 - VIRABREQUIM - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:42

MAHLE MAHLE 2 4.510,67 9.021,34 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 2 4.510,00 9.020,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:20:59

UNIDADE MAHLE 2 4.510,17 9.020,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:58:16

SUSIN SUSIN 2 4.500,00 9.000,00 Sim

0587 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 554,33 1.662,99 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

CENTRAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:21:30

UNIDADE ZUCOLLO 3 553,83 1.661,49 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:59:29

ZL ZL 3 550,00 1.650,00 Sim

0588 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 3 555,00 1.665,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

LATERAL NAKATA 3 800,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:21:58

UNIDADE ZUCOLLO 3 554,50 1.663,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
22:59:40

ZL ZL 3 550,00 1.650,00 Sim

0589 - BOMBA ALIMENTADORA -W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

MIRADOR MIRADOR 6 608,33 3.649,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:22:30

UNIDADE BOSH 6 607,83 3.646,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:00:20

MIRADOR MIRADOR 6 600,00 3.600,00 Sim

0590 - BOMBA D` ÁGUA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

URBA URBA 6 707,67 4.246,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:23:01

UNIDADE URBA 6 707,17 4.243,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:01:41

NAKATA NAKATA 6 705,00 4.230,00 Sim

0591 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

SCHADEK SCHADEK 6 1.111,00 6.666,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:26:05

UNIDADE SCHADECK 6 1.110,50 6.663,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:03:16

NAKATA NAKATA 6 1.100,00 6.600,00 Sim

0592 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:12

TECFIL TECFIL 40 79,00 3.160,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 TECFIL 40 100,00 4.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:26:27

UNIDADE WEGA 40 78,50 3.140,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:03:57

TECFIL TECFIL 40 75,00 3.000,00 Sim

0593 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

TECFIL TECFIL 40 98,00 3.920,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:35

W8 TECFIL 40 100,00 4.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:26:59

UNIDADE WEGA 40 97,50 3.900,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:05:04

TECFIL TECFIL 40 96,00 3.840,00 Sim

0594 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W8 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

TECFIL TECFIL 40 113,67 4.546,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

W8 TECFIL 40 150,00 6.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:27:36

UNIDADE WEGA 40 113,17 4.526,80 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:05:35

TECFIL TECFIL 40 110,00 4.400,00 Sim

0595 - FILTRO SEPARADOR AGUA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

TECFIL TECFIL 20 65,67 1.313,40 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

W8 TECFIL 20 100,00 2.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:28:04

UNIDADE WEGA 20 65,17 1.303,40 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:06:00

TECFIL TECFIL 20 60,00 1.200,00 Sim

0596 - PARA BRISA DIANTEIRO - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

VIDRO FORT VIDRO FORT 2 3.056,67 6.113,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

W8 BP 2 3.057,00 6.114,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:28:49

UNIDADE BENSO 2 3.056,17 6.112,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:06:39

SECURIT SECURIT 2 3.050,00 6.100,00 Sim

0597 - CORREIA - W8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

CONTINENTAL CONTINENTAL 15 184,00 2.760,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

W8 GATS 15 200,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:30:05

UNIDADE CONTINENTAL 15 183,50 2.752,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:07:17

GATES GATES 15 180,00 2.700,00 Sim

0598 - CAIXA SATELITE COMPLETA - 15190WOLKS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

MAX GEAR MAX GEAR 6 6.424,33 38.545,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190 WOLKS SPICE 6 6.500,00 39.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:31:39

UNIDADE SPICE 6 6.423,83 38.542,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:08:00

MAXGEAR MAXGEAR 6 6.413,00 38.478,00 Sim

0599 - CILINDRO DE EMBREAGEM - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

LNG LNG 6 646,00 3.876,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

WOLKS 15190 LUK 6 750,00 4.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:32:15

UNIDADE TRW 6 645,50 3.873,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:08:39

LNZ LNZ 6 638,00 3.828,00 Sim

0600 - COROA DO PIÃO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

MAX GEAR MAX GEAR 6 4.235,00 25.410,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190WOLKS EKKO 6 1.800,00 10.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:33:26

UNIDADE SPICE 6 4.234,50 25.407,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:09:14

MAXGEAR MAXGEAR 6 4.240,00 25.440,00 Sim

0601 - COXIN DA CAIXA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

REI REI 6 137,33 823,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190WOLKS YTR 6 300,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:37:32

UNIDADE REI 6 136,83 820,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:11:48

REI REI 6 138,00 828,00 Sim

0602 - CRUZETA CARDAN - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

LNG LNG 36 137,33 4.943,88 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190WOLKS YTR 36 150,00 5.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:37:59

UNIDADE NAKATA 36 136,83 4.925,88 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:12:31

STHAL STHAL 36 138,00 4.968,00 Sim

0603 - EIXO INTERMEDIARIO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:42

MERITOR MERITOR 6 1.672,67 10.036,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190 NAKATA 6 1.700,00 10.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:38:35

UNIDADE EATON 6 1.672,17 10.033,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:13:55

REX REX 6 1.688,00 10.128,00 Sim



Página 144 de 1189

0604 - EIXO PILOTO - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

MERITOR MERITOR 6 2.655,67 15.934,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190 NAKATA 6 2.500,00 15.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:39:08

UNIDADE EATON 6 2.655,17 15.931,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:14:20

REX REX 6 2.652,00 15.912,00 Sim

0605 - EIXO SECUNDARIO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:11

MERITOR MERITOR 6 1.636,00 9.816,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190 NAKATA 6 2.500,00 15.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:39:45

UNIDADE EATON 6 1.635,50 9.813,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:14:46

REX REX 6 1.645,00 9.870,00 Sim

0606 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

MERITOR MERITOR 6 958,00 5.748,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

VW 2008 TRW 6 600,00 3.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:40:19

UNIDADE EATON 6 957,50 5.745,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:15:25

REX REX 6 950,00 5.700,00 Sim

0607 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

MERITOR MERITOR 6 958,00 5.748,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

VW 2008 TRW 6 600,00 3.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:40:42

UNIDADE EATON 6 957,50 5.745,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:15:34

REX REX 6 950,00 5.700,00 Sim

0608 - KIT DE EMBREAGEM - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

SACHS SACHS 6 5.738,33 34.429,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:34

15190WOLKS HELLA 6 5.738,00 34.428,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:41:38

UNIDADE SACHS 6 5.737,83 34.426,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:16:35

VALEO VALEO 6 5.715,00 34.290,00 Sim

0609 - LUVA DO CARDAN - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

LNG LNG 6 775,33 4.651,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS HELLA 6 775,00 4.650,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:42:17

UNIDADE REI 6 774,83 4.648,98 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:17:21

STHAL STHAL 6 776,00 4.656,00 Sim

0610 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

LNG LNG 6 712,67 4.276,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS JAHU 6 720,00 4.320,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:43:25

UNIDADE REI 6 712,17 4.273,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:17:44

STHAL STHAL 6 713,00 4.278,00 Sim

0611 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

RODAFUSO RODAFUSO 60 30,00 1.800,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS JAHU 60 45,00 2.700,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:46:20

UNIDADE PARAMAR 60 29,50 1.770,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:19:06

FEY FEY 60 30,00 1.800,00 Sim

0612 - PONTEIRA DO CARDAN - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

LNG LNG 6 682,67 4.096,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS NAKATA 6 685,00 4.110,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:46:58

UNIDADE REI 6 682,17 4.093,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:19:42

STHAL STHAL 6 676,00 4.056,00 Sim

0613 - REPARO CAIXA SATELITE - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

MAX GEAR MAX GEAR 6 1.826,33 10.957,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS JAHU 6 1.826,00 10.956,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:47:23

UNIDADE SPICE 6 1.825,83 10.954,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:20:21

MAXGEAR MAXGEAR 6 1.819,00 10.914,00 Sim

0614 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

ARCA ARCA 45 85,33 3.839,85 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS HELLA 45 100,00 4.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:47:50

UNIDADE SABO 45 84,83 3.817,35 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:21:23

ARCA ARCA 45 79,00 3.555,00 Sim

0615 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

ARCA ARCA 45 63,67 2.865,15 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS HELLA 45 100,00 4.500,00 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:48:18

UNIDADE SABO 45 63,17 2.842,65 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:21:57

ARCA ARCA 45 59,00 2.655,00 Sim

0616 - RETENTOR DO PIÃO - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

ARCA ARCA 12 130,00 1.560,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:33

15190WOLKS HELLA 12 100,00 1.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:48:46

UNIDADE SABO 12 129,50 1.554,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:22:28

ARCA ARCA 12 120,00 1.440,00 Sim

0617 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

GIR GIR 6 584,00 3.504,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS DNI 6 584,00 3.504,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:49:13

UNIDADE FAG 6 583,50 3.501,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:23:40

PRO PRO 6 575,00 3.450,00 Sim

0618 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:10

GIR GIR 30 284,00 8.520,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS DNI 30 284,00 8.520,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:49:43

UNIDADE FAG 30 283,50 8.505,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:24:07

PRO PRO 30 280,00 8.400,00 Sim

0619 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERO 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

GIR GIR 30 355,67 10.670,10 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS DNI 30 355,00 10.650,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:50:08

UNIDADE FAG 30 355,17 10.655,10 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:24:38

PRO PRO 30 351,00 10.530,00 Sim

0620 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTRENO 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

GIR GIR 30 173,33 5.199,90 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS DNI 30 173,00 5.190,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

15/05/2021 -
23:50:33

UNIDADE FAG 30 172,83 5.184,90 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:25:03

PRO PRO 30 165,00 4.950,00 Sim

0621 - ROLAMENTO DE CENTRO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

LNG LNG 12 368,33 4.419,96 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS DNI 12 368,00 4.416,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:37:39

UNIDADE REI 12 367,83 4.413,96 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:30:01

PRO PRO 12 363,00 4.356,00 Sim

0622 - SEMI EIXO - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

MAX GEAR MAX GEAR 6 2.190,67 13.144,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS DNI 6 2.190,00 13.140,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:37:53

UNIDADE GIMACCO 6 2.190,17 13.141,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:30:47

MAXGEAR MAXGEAR 6 2.182,00 13.092,00 Sim

0623 - TERMINAL DE DIREÇÃO 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 195,33 2.343,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS NAKATA 12 195,00 2.340,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:38:15

UNIDADE NAKATA 12 194,83 2.337,96 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:31:29

ZL ZL 12 191,00 2.292,00 Sim

0624 - FAROL - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

FORTLUZ FORTLUZ 6 402,00 2.412,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190WOLKS NINO 6 400,00 2.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:38:27

UNIDADE ORGUS 6 401,50 2.409,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:32:06

NINO NINO 6 396,00 2.376,00 Sim

0625 - 1ª MOLA DIANTEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

FAMA FAMA 15 265,00 3.975,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

DIANTEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:38:40

UNIDADE FAMA 15 264,50 3.967,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:33:19

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0626 - 1ª MOLA TRASEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

FAMA FAMA 15 265,00 3.975,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:38:58

UNIDADE FAMA 15 264,50 3.967,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:33:29

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0627 - 2ª MOLA TRASEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

FAMA FAMA 15 255,00 3.825,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

TRASEIRO TRW 15 1.100,00 16.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:39:10

UNIDADE FAMA 15 254,50 3.817,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:33:37

FAMA FAMA 15 250,00 3.750,00 Sim

0628 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

KAIOBA KAIOBA 20 636,33 12.726,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

DIANTEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:39:23

UNIDADE FAMA 20 635,83 12.716,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:35:00

NAKATA NAKATA 20 627,00 12.540,00 Sim

0629 - AMORTECEDOR TRASEIRO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

KAIOBA KAIOBA 20 636,33 12.726,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

TRASEIRO COFAP 20 600,00 12.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:39:39

UNIDADE FAMA 20 635,83 12.716,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:35:19

NAKATA NAKATA 20 627,00 12.540,00 Sim

0630 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

REI REI 40 17,33 693,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190 WOLKS NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:39:55

UNIDADE REI 40 16,83 673,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:36:04

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

0631 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

REI REI 40 17,33 693,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:32

15190 WOLKS NAKATA 40 50,00 2.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:53

UNIDADE REI 40 16,83 673,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:36:54

REI REI 40 15,00 600,00 Sim

0632 - BUCHA DE MOLA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

WOLKS 15190 NAKATA 30 100,00 3.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:52

UNIDADE REI 30 63,50 1.905,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:39:16

REI REI 30 60,00 1.800,00 Sim

0633 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

BZ BZ 20 395,33 7.906,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS YTR 20 400,00 8.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:48

UNIDADE LNG 20 394,83 7.896,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:39:54

LNZ LNZ 20 391,00 7.820,00 Sim

0634 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:09

BZ BZ 40 26,33 1.053,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS YTR 40 35,00 1.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:44

UNIDADE LNG 40 25,83 1.033,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:40:40

REI REI 40 25,00 1.000,00 Sim

0635 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

BZ BZ 40 28,67 1.146,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS YTR 40 35,00 1.400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:38

UNIDADE LNG 40 28,17 1.126,80 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:41:09

REI REI 40 28,00 1.120,00 Sim

0636 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

THERMOID THERMOID 36 274,33 9.875,88 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS YTR 36 280,00 10.080,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:35

UNIDADE THERMOID 36 273,83 9.857,88 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:41:55

COBREQ COBREQ 36 275,00 9.900,00 Sim

0637 - MOLA DO PATINS DO FREIO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

UNIFORT UNIFORT 18 33,67 606,06 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS COFAP 18 50,00 900,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:32

UNIDADE LNG 18 33,17 597,06 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:42:55

MBU MBU 18 30,00 540,00 Sim

0638 - REGULADOR DE FREIO - 15190 WOLKS -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

UNIFORT UNIFORT 18 286,00 5.148,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS BOSCH 18 286,00 5.148,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:29

UNIDADE LNG 18 285,50 5.139,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:43:21

MBU MBU 18 288,00 5.184,00 Sim

0639 - SAPATA DO FREIO - 15190 WOLKS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

BZ BZ 24 182,67 4.384,08 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS TRW 24 185,00 4.440,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:24

UNIDADE LNG 24 182,17 4.372,08 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:43:54

MBU MBU 24 180,00 4.320,00 Sim

0640 - TAMBOR DE FREIO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

DURAMETAL DURAMETAL 24 986,67 23.680,08 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS COFAP 24 986,00 23.664,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:45:19

UNIDADE FRUM 24 986,17 23.668,08 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:44:33

BATISTA BATISTA 24 990,00 23.760,00 Sim

0641 - CORREIA DO MOTOR - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

CONTINENTAL CONTINENTAL 24 173,33 4.159,92 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS GATS 24 200,00 4.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:23

UNIDADE CONTINENTAL 24 172,83 4.147,92 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:45:12

GATES GATES 24 160,00 3.840,00 Sim

0642 - COXIN DO MOTOR - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

REI REI 15 173,33 2.599,95 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS TRW 15 300,00 4.500,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:21

UNIDADE REI 15 172,83 2.592,45 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:45:50

REI REI 15 172,00 2.580,00 Sim

0643 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

LNG LNG 12 661,00 7.932,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

15190WOLKS ZEN 12 650,00 7.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:19

UNIDADE LNG 12 660,50 7.926,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:46:41

PRO PRO 12 650,00 7.800,00 Sim

0644 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 6 610,67 3.664,02 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

CENTRAL NAKATA 6 800,00 4.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:16

UNIDADE NAKATA 6 610,17 3.661,02 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:47:28

ZL ZL 6 600,00 3.600,00 Sim
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0645 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

ZUCOLLOR ZUCOLLOR 12 790,33 9.483,96 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:31

LATERAL NAKATA 12 800,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:15

UNIDADE ZUCOLLO 12 789,83 9.477,96 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:47:57

ZL ZL 12 790,00 9.480,00 Sim

0646 - BOMBA ALIMENTADORA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

MIRADOR MIRADOR 6 1.568,33 9.409,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:14

UNIDADE BOSH 6 1.567,83 9.406,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:48:37

MIRADOR MIRADOR 6 1.550,00 9.300,00 Sim

0647 - BOMBA D` ÁGUA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:08

URBA URBA 6 1.686,00 10.116,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:12

UNIDADE URBA 6 1.685,50 10.113,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:50:05

NAKATA NAKATA 6 1.688,00 10.128,00 Sim

0648 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

SCHADEK SCHADEK 6 860,00 5.160,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS NAKATA 6 1.600,00 9.600,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:11

UNIDADE SCHADECK 6 859,50 5.157,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:50:35

NAKATA NAKATA 6 850,00 5.100,00 Sim

0649 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

TECFIL TECFIL 40 170,67 6.826,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:08

UNIDADE WEGA 40 170,17 6.806,80 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:51:24

TECFIL TECFIL 40 167,00 6.680,00 Sim

0650 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

TECFIL TECFIL 40 85,67 3.426,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:51:02

UNIDADE WEGA 40 85,17 3.406,80 Sim
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JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:51:50

TECFIL TECFIL 40 82,00 3.280,00 Sim

0651 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

TECFIL TECFIL 40 210,67 8.426,80 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:56:45

UNIDADE WEGA 40 210,17 8.406,80 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:52:50

TECFIL TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

0652 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

TECFIL TECFIL 40 118,00 4.720,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:56:47

UNIDADE WEGA 40 117,50 4.700,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:53:18

TECFIL TECFIL 40 116,00 4.640,00 Sim

0653 - FILTRO SEPARADOR AGUA - 15190 WOLKS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

TECFIL TECFIL 40 211,33 8.453,20 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

15190 WOLKS TECFIL 40 200,00 8.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:56:49

UNIDADE WEGA 40 210,83 8.433,20 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:53:52

TECFIL TECFIL 40 204,00 8.160,00 Sim

0654 - CAIXA SATELITE COMPLETA - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

MAX GEAR MAX GEAR 2 4.071,67 8.143,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

VOLARE 4X4 SPICE 2 4.100,00 8.200,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:57:02

UNIDADE SPICE 2 4.071,17 8.142,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:54:42

MAXGEAR MAXGEAR 2 4.000,00 8.000,00 Sim

0655 - CILINDRO DE EMBREAGEM VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

LNG LNG 3 771,67 2.315,01 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:36:30

VOLARE 4X4 LUK 3 750,00 2.250,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:57:05

UNIDADE TRW 3 771,17 2.313,51 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:55:20

LNZ LNZ 3 765,00 2.295,00 Sim

0656 - COROA DO PIÃO - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

MAX GEAR MAX GEAR 2 3.116,67 6.233,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

VOLARE 4X4 EKKO 2 2.600,00 5.200,00 Sim
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:57:07

UNIDADE SPICE 2 3.116,17 6.232,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:56:05

MAXGEAR MAXGEAR 2 3.000,00 6.000,00 Sim

0657 - CRUZETA DO CARDAM WOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

LNG LNG 12 135,00 1.620,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

VOLARE 4X4 TRW 12 150,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:57:08

UNIDADE NAKATA 12 134,50 1.614,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:56:51

STHAL STHAL 12 135,00 1.620,00 Sim

0658 - COXIN DA CAIXA - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:07

REI REI 6 153,33 919,98 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:10

VOLARE 4X4 TRW 6 300,00 1.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:57:10

UNIDADE REI 6 152,83 916,98 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:57:30

REI REI 6 150,00 900,00 Sim

0659 - KIT DE EMBREAGEM - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

SACHS SACHS 12 1.805,00 21.660,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 HELLA 12 1.900,00 22.800,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:56:26

UNIDADE SACHS 12 1.804,50 21.654,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:58:08

VALEO VALEO 12 1.800,00 21.600,00 Sim

0660 - LUVA DO CARDAN - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

LNG LNG 2 260,67 521,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 HELLA 2 270,00 540,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:56:15

UNIDADE REI 2 260,17 520,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

16/05/2021 -
23:58:49

STHAL STHAL 2 250,00 500,00 Sim

0661 - PONTEIRA DO CARDAN - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

LNG LNG 2 260,67 521,34 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 NAKATA 2 260,00 520,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:57:57

UNIDADE REI 2 260,17 520,34 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:05:00

STHAL STHAL 2 250,00 500,00 Sim

0662 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

RODAFUSO RODAFUSO 20 32,33 646,60 Sim
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E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 NAKATA 20 45,00 900,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:58:51

UNIDADE PARAMAR 20 31,83 636,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:05:55

FEY FEY 20 29,00 580,00 Sim

0663 - PRISIONERO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA - VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

RODAFUSO RODAFUSO 20 32,33 646,60 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 NAKATA 20 45,00 900,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:58:45

UNIDADE PARAMAR 20 31,83 636,60 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:06:30

FEY FEY 20 29,00 580,00 Sim

0664 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - VOLARE 4X4 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:42

ARCA ARCA 15 124,00 1.860,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 HELLA 15 250,00 3.750,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:59:20

UNIDADE SABO 15 123,50 1.852,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:07:25

ARCA ARCA 15 120,00 1.800,00 Sim

0665 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

ARCA ARCA 15 61,00 915,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 HELLA 15 250,00 3.750,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
09:59:44

UNIDADE SABO 15 60,50 907,50 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:07:57

ARCA ARCA 15 58,00 870,00 Sim

0666 - RETENTOR DO EIXO PILOTO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

ARCA ARCA 4 252,67 1.010,68 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 HELLA 4 250,00 1.000,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
10:00:11

UNIDADE SABO 4 252,17 1.008,68 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:08:59

ARCA ARCA 4 248,00 992,00 Sim

0667 - RETENTOR DO PIÃO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

ARCA ARCA 4 185,00 740,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 HELLA 4 100,00 400,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
10:00:54

UNIDADE SABO 4 184,50 738,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:09:31

ARCA ARCA 4 180,00 720,00 Sim

0668 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

GIR GIR 2 332,00 664,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 DNI 2 332,00 664,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
10:01:22

UNIDADE FAG 2 331,50 663,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:10:20

PRO PRO 2 324,00 648,00 Sim

0669 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO VOLARE 4X4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

2 COELHOS AUTO
PECAS LTDA

05.679.879/0002-
44

15/05/2021 -
09:56:30

GIR GIR 10 201,00 2.010,00 Sim

E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-
11

15/05/2021 -
19:37:09

VOLARE 4X4 DNI 10 173,00 1.730,00 Sim

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15.837.895/0001-
90

16/05/2021 -
10:01:50

UNIDADE FAG 10 200,50 2.005,00 Sim

JOSE MARCELINO
GALVAO

04.716.288/0001-
56

17/05/2021 -
00:10:51

PRO PRO 10 193,00 1.930,00 Sim

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

N. R. DA SILVA - EIRELI 15.837.895/0001-90 60 dias

E. A. COSTA DA MATA EIRELI 03.837.406/0001-11 90 dias

ENGESEMBRA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22.204.383/0001-52 1 dias

2 COELHOS AUTO PECAS LTDA 05.679.879/0002-44 90 dias

JOSE MARCELINO GALVAO 04.716.288/0001-56 60 dias

SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 38.137.403/0001-50 60 dias

Lances Enviados
0001 - CORREIA L200
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2021 - 14:41:35 50,00 (proposta) 22.204.383/0001-52 Válido

14/05/2021 - 10:15:05 55,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:06:09 54,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:38 55,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 11:45:00 56,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 05:27:48 52,56 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:45:23 49,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:53:16 54,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 10:53:32 48,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0002 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:15:32 106,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:07:21 105,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:09 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 11:46:05 100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 05:30:23 100,70 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:53:21 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0003 - FILTO SEPARADOR AGUA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:15:58 124,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:08:24 124,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:38 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 11:46:48 126,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:31:59 118,44 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:45:48 117,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 10:53:35 116,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0004 - MANGOTE RADIADOR SUPERIOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:16:21 126,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:09:05 125,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 11:47:37 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:32:53 119,70 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:46:38 118,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:47:39 110,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0005 - RADIADOR L-200 TRITON
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Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:17:26 2.470,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:09:50 2.469,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 11:48:18 2.450,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:33:51 2.346,50 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:47:02 2.344,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:53:42 2.343,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0006 - BALANCIM DE VALVULA ADMISSAO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:20:43 83,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:11:42 83,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 11:49:25 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 05:37:04 79,49 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:46:18 78,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:53:45 77,00 04.716.288/0001-56 Válido

0007 - BALANCIM VALVULA DE ESCAPE -L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:21:03 83,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:12:04 83,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 11:50:06 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:38:07 79,49 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:47:23 78,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:53:42 77,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0008 - BRONZINA BIELA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:22:08 224,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:12:50 223,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:08 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 11:50:56 226,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:39:17 212,80 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:47:39 211,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:53:46 210,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0009 - BRONZINA DE MANCAL -L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:23:46 225,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:13:18 224,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 11:51:37 228,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:42:26 214,06 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:47:50 213,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:54:02 212,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0010 - CABEÇOTE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:24:13 2.140,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:14:00 2.139,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -90,1869% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

16/05/2021 - 11:52:17 2.150,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:43:10 2.033,00 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:48:04 2.032,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 10:49:37 2.000,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0011 - CORREIA DO ALTERNADOR L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 10:24:56 56,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:22:49 56,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 55,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 14:56:16 58,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:44:32 53,84 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:06 52,84 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0012 - CORREIA DE DIREÇÃO HIDRAULICA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:27:19 59,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:40 58,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:08 70,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 14:57:05 62,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:45:45 56,05 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:49:02 55,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:56:48 54,00 04.716.288/0001-56 Válido

0013 - CORREIA DENTARIA GRANDE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:28:05 123,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:22:53 122,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 14:57:59 122,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:46:49 117,16 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 10:54:12 116,16 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0014 - CORREIA DENTARIA PEQUENA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:29:27 85,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:43 85,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 55,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 14:59:00 84,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:47:25 81,39 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:17 54,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0015 - JUNTAS DO MOTOR-L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 10:31:52 505,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:22:57 504,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:08 550,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 14:59:38 502,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:48:52 479,75 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:17 478,75 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0016 - JUNTA DO CABEÇOTE L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:35:10 297,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:04 296,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:08 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:00:36 295,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:49:53 282,15 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:20 281,15 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:54:38 280,15 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0017 - POLIA EIXO DO VIRABREQUIM-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:39:46 409,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:10 408,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:07 207,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:01:33 410,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:50:47 388,86 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:55:02 206,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0018 - RETENTOR COMANDO DE VALVULA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:41:09 74,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:13 73,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:02:35 75,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 05:51:50 70,61 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:34 73,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0019 - RETENTOR DA POLIA DO MOTOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:41:50 72,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:16 72,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:03:07 72,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:52:47 69,04 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 10:54:31 68,04 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 10:54:34 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0020 - RETENTOR DO VOLANTE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:42:25 209,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:23:20 209,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:03:33 211,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:53:43 199,19 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:53:01 99,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:57:10 98,00 04.716.288/0001-56 Válido
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0021 - TENSOR DE CORREIA DENTARIA GRANDE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:43:19 167,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:41 167,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:04:39 168,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:54:38 159,29 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:42 158,29 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 10:54:45 169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0022 - TENSOR DA CORREIA DENTARIA PEQUENA-L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 10:43:52 168,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:47 167,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:05:06 166,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:55:41 159,60 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:45 158,60 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0023 - VALVULA DE ADMISSÃO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:45:15 221,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:49 221,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:07 222,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:06:37 222,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:57:14 210,59 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:54:54 209,59 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 10:55:10 221,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0024 - VALVULA ESCAPE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:45:40 224,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:51 223,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:07 225,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:07:07 225,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 05:58:02 213,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:55:08 212,11 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0025 - VELA AQUECEDORA DO MOTOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:47:15 63,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:53 62,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 64,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:07:46 62,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 05:59:59 60,16 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:50:43 59,00 15.837.895/0001-90 Válido

0026 - VIRABREQUIM-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:47:43 3.438,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:55 3.437,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 3.438,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:08:32 3.400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:00:49 3.266,41 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:55:18 3.436,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 10:55:40 3.435,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:56:01 3.434,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:56:24 3.433,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:56:46 3.432,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:57:09 3.431,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 177 de 1189

17/05/2021 - 10:57:29 3.430,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:57:51 3.429,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:58:12 3.428,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:58:38 3.427,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:58:58 3.426,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 10:59:20 3.425,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 10:59:41 3.424,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:00:11 3.423,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:00:33 3.422,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:00:54 3.421,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:01:15 3.420,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:01:36 3.419,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0027 - CILINDRO DE RODA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:48:13 93,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:30:58 92,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:09:27 92,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:01:31 88,66 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:59:20 87,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 11:06:28 85,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:06:50 84,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:08:07 80,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:30 79,00 15.837.895/0001-90 Válido

0028 - CILINDRO MESTRE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:48:34 308,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:31:00 308,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:07 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:09:59 312,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:02:25 293,24 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:00:48 292,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 11:08:20 280,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:53 279,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:57:35 278,00 04.716.288/0001-56 Válido

0029 - CONJUNTO DE SAPATAS FREIO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:52:29 290,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:31:03 289,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:14:59 290,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:04:10 275,50 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:01:05 274,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:08:26 270,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:09:10 269,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 11:09:51 250,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:10:52 249,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:57:47 248,00 04.716.288/0001-56 Válido

0030 - DISCO DE FREIO L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:54:03 309,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:31:06 309,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 350,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:15:36 315,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:05:32 294,19 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:07:22 349,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:07:44 348,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0031 - HIDROVACUO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:54:38 1.006,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:50:48 1.006,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:16:17 1.010,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:06:26 956,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:07:37 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:07:57 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:08:19 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:08:41 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:09:02 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:09:22 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0032 - JOGO DE CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 10:55:04 304,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:52:13 303,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 60,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -80,2846% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

16/05/2021 - 15:17:02 305,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:09:49 289,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:01:52 288,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:04:34 270,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:05:11 269,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:58:09 268,00 04.716.288/0001-56 Válido

0033 - LONA DE FREIO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:00:01 285,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:53:14 284,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:37 290,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:17:42 286,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:11:05 271,06 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:07:41 270,06 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0034 - PASTILHA DE FREIO L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:00:45 145,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:54:06 144,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:18:20 146,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 06:12:05 138,06 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 10:59:51 135,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:04:09 120,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:05:45 119,00 15.837.895/0001-90 Válido

0035 - TAMBOR DE FREIO L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:01:56 303,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:54:41 302,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 303,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:19:11 302,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:13:25 288,16 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 11:07:51 287,16 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 11:08:07 301,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0036 - 1ºMOLA TRASEIRA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:24:30 328,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:55:17 327,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:20:29 320,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:14:32 311,91 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:02:17 310,90 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 11:04:20 300,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0037 - 2ºMOLA TRASEIRA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:24:59 335,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:56:30 334,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:36 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:20:56 335,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:15:24 318,25 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:06:53 317,25 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:07:56 316,25 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0038 - 3ºMOLA TRASEIRA-L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 11:25:48 340,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:57:08 339,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:35 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:21:18 340,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:16:26 323,00 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:07:59 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:08:20 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:08:41 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:09:02 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:09:24 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:09:46 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0039 - AMORTECEDOR DIANTEIRO L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:26:19 290,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 12:57:44 289,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:33 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:22:05 290,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:17:40 275,50 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:00:29 272,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:03:39 265,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:06:03 264,00 15.837.895/0001-90 Válido

0040 - AMORTECEDOR TRASEIRO L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:26:39 298,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 12:58:23 297,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:32 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 193 de 1189

16/05/2021 - 15:22:30 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:19:31 283,41 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:02 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:08:17 282,41 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0041 - BALANÇA INFERIOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:09:51 546,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:00:46 546,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 15:23:21 540,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:20:14 519,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:03:07 518,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:58:30 517,00 04.716.288/0001-56 Válido

0042 - BALANÇA SUPERIOR-L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 11:27:37 409,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:01:19 408,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 15:23:52 410,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:21:14 388,86 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:00:40 385,00 15.837.895/0001-90 Válido

0043 - BATENTE DE MOLA TRASEIRO L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:11:31 73,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:01:51 73,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 15:24:28 72,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:21:52 69,99 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:32 68,99 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0044 - BRAÇO AUXILIAR L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 11:28:16 269,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:02:21 268,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:31 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:25:15 272,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:22:33 255,86 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:32 254,86 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0045 - BRAÇO PITMAM-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:11:27 206,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:02:50 205,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:30 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:25:40 205,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:23:22 195,70 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:00:48 190,00 15.837.895/0001-90 Válido

0046 - BUCHA DE AMORTECEDOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 11:30:11 82,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:03:19 81,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:29 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:26:50 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:24:00 77,90 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 11:08:43 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0047 - BUCHA DE BALANÇA INFERIOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:11:23 83,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:03:54 82,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:28 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:27:18 85,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:24:48 79,16 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:48 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:09:05 78,16 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0048 - BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 12:17:13 48,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:04:32 48,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:27 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:27:45 49,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:25:23 46,24 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:02:17 45,00 15.837.895/0001-90 Válido

0049 - BUCHA DE MOLA L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:11:19 93,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:05:02 92,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido



Página 199 de 1189

15/05/2021 - 19:37:26 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:28:13 92,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:26:03 88,66 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:08:52 87,66 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0050 - FEIXO DE MOLA COMPLETO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:11:08 986,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:05:29 986,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -79,7298% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

16/05/2021 - 15:28:51 980,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:26:47 937,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:02:23 935,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:04:33 934,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:06:32 930,00 15.837.895/0001-90 Válido
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0051 - GRAMPO DE MOLA TRASEIRO -L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:12:03 22,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:07:10 22,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:29:40 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:27:45 21,54 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:19:59 20,54 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0052 - PINO DE CENTRO -L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:12:24 24,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 13:07:37 23,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 24,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:30:02 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:28:18 23,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:03 22,11 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0053 - PIVÔ DA BALANÇA INFERIOR L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:12:49 126,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:08:14 125,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 128,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 15:30:55 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:28:59 119,70 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:01 118,70 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0054 - PIVÔ SUPERIOR DA BALANÇA L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:13:08 124,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:08:43 123,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 125,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:31:24 128,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:30:11 117,80 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0055 - TERMINAL DE DIREÇÃO-L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 13:13:35 125,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:09:26 124,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 125,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:32:05 130,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:30:58 119,06 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:03 124,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:20:20 118,06 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0056 - ALTERNADOR(12WT)-L200
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 13:14:03 2.285,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:10:30 2.284,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:26 2.280,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:32:44 2.275,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:31:56 2.170,75 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:03 2.169,75 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0057 - BATERIA 90AP HP-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:14:22 691,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:11:13 691,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:25 685,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:33:23 692,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:32:50 657,09 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:16:34 656,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:20:03 655,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0058 - FAROL L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:14:47 514,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:11:43 514,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:25 513,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 15:33:57 524,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:33:46 488,94 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:06 487,94 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0059 - LAMPADA H7 12V-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:15:11 37,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:12:19 37,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:25 37,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:34:38 38,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:35:19 35,79 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 11:20:06 34,79 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0060 - LANTERNA PISCA DIANTEIRO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:15:31 123,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:12:51 123,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:25 123,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:35:20 128,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:36:05 117,49 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:11 116,49 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0061 - LANTERNA PISCA TRASEIRO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:16:02 123,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:14:46 123,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:25 123,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:36:06 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:37:28 117,49 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:12 116,49 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0062 - POLIA DO ALTERNADOR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:16:26 207,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 13:15:14 207,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:25 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:36:44 210,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:38:12 197,29 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:13 196,29 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0063 - CAIXA SATELITE COMPLETA DIANT./TRASEIRA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:16:48 3.516,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:15:41 3.516,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 3.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 15:37:23 3.520,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:39:00 3.340,84 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:12:39 3.250,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:20:13 3.299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:20:42 3.298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:21:06 3.297,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:21:28 3.296,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:21:49 3.295,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:22:10 3.294,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:22:34 3.293,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:22:57 3.292,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:23:19 3.291,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:23:40 3.290,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:24:02 3.289,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:24:23 3.288,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:24:44 3.287,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:25:04 3.286,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0064 - CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:17:18 217,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:16:21 216,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:38:06 215,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:39:52 206,15 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:14:01 205,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:58:54 204,00 04.716.288/0001-56 Válido

0065 - CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE L-200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:17:42 197,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:16:46 197,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:24 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:38:38 195,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:40:50 187,79 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:12:45 185,00 15.837.895/0001-90 Válido

0066 - COIFA EXTERNA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:18:01 48,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:17:17 47,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:39:18 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:41:29 45,60 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:12:54 43,00 15.837.895/0001-90 Válido
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0067 - COIFA INTERNA-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:18:20 47,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:17:53 47,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:39:43 46,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:42:11 45,29 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:14:19 44,20 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:59:07 44,00 04.716.288/0001-56 Válido

0068 - COROA E PIÃO-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:18:43 2.400,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:18:39 2.399,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:24 4.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:40:21 2.400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:42:53 2.280,00 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:13:04 2.270,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:15:53 2.269,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:16:23 2.260,00 15.837.895/0001-90 Válido

0069 - COXIN DA CAIXA -L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:19:16 72,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:19:09 71,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:41:15 72,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 06:43:28 68,71 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0070 - COXIN DE GABINE-L200
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 13:21:24 72,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:19:34 72,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 900,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:41:40 73,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:44:26 69,04 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:20:40 68,04 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0071 - COXIM DO MOTOR L-200 TRITON
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 13:23:42 311,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 13:22:48 310,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:42:32 310,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:45:21 295,45 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0072 - CABO DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:23:23 41,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:43:18 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:47:14 39,90 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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0073 - CABO DE VELOCÍMETRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:23:51 43,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:24 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:43:43 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:46:57 41,80 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:13:22 40,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:20:51 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:21:21 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0074 - CAIXA SATELITE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:24:18 602,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:24 700,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:44:19 602,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:47:55 573,16 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:13:46 570,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:15:17 569,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:16:46 568,00 15.837.895/0001-90 Válido

0075 - CANDUITE DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:24:45 41,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:23 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:44:59 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:48:27 39,90 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:14:56 38,90 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:59:32 38,50 04.716.288/0001-56 Válido

0076 - COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:25:21 44,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:23 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:45:53 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:53:03 42,75 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:23:34 40,00 15.837.895/0001-90 Válido

0077 - COXIN DA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:25:50 297,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:23 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:46:23 295,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:53:43 282,79 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0078 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:26:22 486,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido



Página 222 de 1189

15/05/2021 - 19:37:23 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:47:20 480,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:54:32 462,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:24:37 460,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:31:53 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:32:17 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:32:38 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:33:00 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:22 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:44 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0079 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:26:54 506,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:23 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:47:50 510,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 06:55:12 481,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:24:55 480,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:32:00 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:32:25 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:32:46 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:11 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:33:34 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:56 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:59:50 478,00 04.716.288/0001-56 Válido

0080 - JUNTA HOMOCINÉTICA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:27:22 203,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:23 250,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:48:33 205,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:56:08 194,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:24:44 192,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:25:11 191,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:00:06 190,00 04.716.288/0001-56 Válido

0081 - KIT DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:29:53 608,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:23 650,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:50:18 610,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:56:55 578,86 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:24:49 575,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:32:36 649,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:00 648,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:22 647,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:33:44 646,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0082 - KIT DIFERENCIAL COROA E PIÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:30:26 969,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:23 990,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:51:10 1.000,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 06:59:30 921,50 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:25:02 920,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:32:37 989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:33:00 988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:22 987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:44 986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:34:07 985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0083 - PINO CENTRAL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:30:52 197,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:23 197,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:51:38 195,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:00:05 187,79 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:32:41 186,79 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0084 - TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:31:16 46,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 46,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:52:56 40,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:01:53 44,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 17:00:27 39,50 04.716.288/0001-56 Válido

0085 - TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:31:44 44,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:53:13 40,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:02:34 42,75 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:32:54 39,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0086 - FLEXIVEL DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:32:11 44,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:53:57 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:03:15 42,44 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:25:30 40,00 15.837.895/0001-90 Válido

0087 - BATERIA 100 HP - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:32:39 644,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 640,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:54:34 640,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:03:52 612,75 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:33:01 611,75 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0088 - CABO DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:33:05 209,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -76,2278% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

16/05/2021 - 15:55:09 215,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:04:38 199,81 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:25:43 195,00 15.837.895/0001-90 Válido

0089 - CHAVE DE SETA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:33:29 510,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:55:44 515,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:05:19 485,45 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:33:03 484,45 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0090 - CILINDRO DE INGNIÇÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:33:59 124,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:22 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 07:05:50 119,06 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:33:06 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:31 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:33:56 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:34:18 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0091 - CORREIA DO ALTERNADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:35:49 76,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 75,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:56:39 80,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:06:32 73,46 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:34:26 72,46 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0092 - JOGOS DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:36:17 129,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:22 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:57:15 130,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:07:02 123,50 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:34:25 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0093 - LAMPADA H7 12 V - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:36:42 41,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 42,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:57:54 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:07:46 39,90 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 11:34:32 38,90 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0094 - MOTOR DO LIMPADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:37:07 392,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:22 392,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:58:27 390,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:08:22 373,04 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:27:40 372,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:31:11 370,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:34:35 369,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0095 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:37:40 137,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:59:12 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:09:03 130,79 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:27:00 128,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:31:33 125,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:32:57 123,00 15.837.895/0001-90 Válido

0096 - AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:38:08 156,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 15:59:43 154,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:09:49 149,46 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:52:41 148,40 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:55:24 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:55:45 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:08 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:00:52 147,00 04.716.288/0001-56 Válido

0097 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:38:48 27,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido



Página 239 de 1189

15/05/2021 - 19:37:21 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:00:54 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:10:56 26,91 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:51:23 25,00 15.837.895/0001-90 Válido

0098 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:39:15 31,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:01:27 35,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:11:32 30,09 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:51:32 28,00 15.837.895/0001-90 Válido

0099 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:39:54 52,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:21 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:02:03 50,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:12:41 50,35 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:51:38 48,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:55:29 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0100 - CARA DE GATO BATEDOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:40:21 41,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:02:43 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:13:10 39,90 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:55:31 38,90 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0101 - CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:42:36 59,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:03:53 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:14:28 57,00 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:55:37 56,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0102 - CILINDRO DE RODA TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:43:01 61,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:04:37 62,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:16:14 59,21 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:55:39 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:01 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:56:23 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:44 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0103 - ESTABILIZADOR
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:43:31 203,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 203,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:05:38 205,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:17:43 194,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:51:46 192,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 11:55:39 202,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0104 - JOGO DE MOLA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:44:06 408,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:07:04 410,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:18:55 388,86 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:53:15 387,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:55:39 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:56:01 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:01:19 385,00 04.716.288/0001-56 Válido

0105 - KIT DO ESTABILIZADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:44:34 191,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:21 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:07:46 192,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:19:56 182,71 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:53:28 181,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:55:43 209,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:01:33 180,00 04.716.288/0001-56 Válido

0106 - KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:45:03 1.086,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:20 1.200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:08:26 1.080,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:21:12 1.032,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:52:03 1.030,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:55:24 1.029,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:56:06 1.025,00 15.837.895/0001-90 Válido

0107 - PARAFUSOS DE RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:45:33 27,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 27,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:09:11 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:21:54 26,29 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:52:11 25,00 15.837.895/0001-90 Válido

0108 - PORCA DA RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:46:29 28,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:20 29,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:09:38 32,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:23:08 27,65 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:53:47 26,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:01:46 26,00 04.716.288/0001-56 Válido

0109 - BARRA TORÇÃO DIREITA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:46:55 292,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 16:10:19 290,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:24:17 278,04 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0110 - BARRA TORÇÃO ESQUERDA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:47:41 292,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 16:10:43 290,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:29:02 278,04 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0111 - FACÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:49:25 510,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:20 550,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:11:26 515,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:30:05 485,45 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:52:52 480,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:56:09 549,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:30 548,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:50 547,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0112 - DISCO DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:50:03 185,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:12:09 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:30:48 176,70 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:56:12 175,70 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0113 - LONA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:50:36 56,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 80,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:12:57 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:31:37 53,84 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0114 - HIDRO VÁCUO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:51:00 510,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 550,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:13:43 510,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:32:19 485,45 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:53:19 480,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:56:22 549,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:42 548,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:57:02 547,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0115 - TAMBOR DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:51:23 203,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 204,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:14:11 205,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:33:17 194,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:53:27 192,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 11:56:24 203,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0116 - JOGO DE CABO DE FREIO DE ESTACINAMENTO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:51:49 58,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:20 80,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:14:50 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:34:18 56,65 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:54:15 55,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:02:10 55,00 04.716.288/0001-56 Válido

0117 - PASTILHA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:52:20 27,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 28,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:15:37 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:35:09 26,91 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:52:29 24,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05
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17/05/2021 - 11:53:39 22,00 15.837.895/0001-90 Válido

0118 - CILINDRO MESTRE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:53:04 307,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:16:16 310,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:36:25 292,29 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:54:57 291,20 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:56:34 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:55 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 11:57:15 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:57:36 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:02:24 290,00 04.716.288/0001-56 Válido

0119 - CORREIA DENTARIA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:53:31 83,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:20 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:16:52 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:37:01 79,49 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:53:49 78,00 15.837.895/0001-90 Válido

0120 - COXIN DO MOTOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:54:08 114,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:19 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:17:31 116,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:37:59 109,56 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:54:40 108,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 11:56:36 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 11:56:56 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:02:36 107,00 04.716.288/0001-56 Válido

0121 - DESCARGA COM CATALIZADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:56:30 369,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:19 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:18:13 370,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:39:08 351,50 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 12:02:23 350,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:07:13 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:07:34 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:03:03 348,00 04.716.288/0001-56 Válido

0122 - TENSOR DA CORREIA DENTÁRIA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:57:01 153,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido



Página 257 de 1189

15/05/2021 - 19:37:19 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:18:59 150,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:40:30 146,61 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:59:36 140,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:07:16 169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0123 - JUNTA DO CABEÇOTE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:58:00 67,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:19 80,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:19:34 70,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:41:02 64,91 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0124 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:58:27 1.259,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:19 1.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:20:22 1.260,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:41:38 1.197,00 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 12:07:17 1.196,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0125 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:58:56 308,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:19 309,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:21:15 310,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:44:31 293,86 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 12:02:43 292,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:07:20 307,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:03:20 291,00 04.716.288/0001-56 Válido

0126 - SILENCIOSO PRIMARIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:59:30 203,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:19 204,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:27:35 205,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 07:44:29 194,11 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 12:07:20 203,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0127 - SONDA LAMBDA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 13:59:56 407,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:19 408,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:28:20 410,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:45:10 387,29 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 11:59:54 385,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:07:21 406,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0128 - VIRABREQUIM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:00:30 2.106,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:19 2.106,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:28:59 2.120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:46:53 2.001,34 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 12:03:00 2.000,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:07:21 2.105,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:07:43 2.104,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 262 de 1189

17/05/2021 - 12:08:04 2.103,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:25 2.102,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:45 2.101,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:08 2.100,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:28 2.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:09:48 2.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:09 2.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:30 2.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:51 2.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:12 2.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:12:04 1.990,00 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

0129 - BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:01:17 222,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:19 270,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:29:45 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 07:47:43 211,54 (proposta) 38.137.403/0001-50 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante,
em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame,
se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal
Regional Federal, conforme o edital exige. 18/05/2021 13:00:05

17/05/2021 - 12:07:30 269,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0130 - BRONZINA DE BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:01:53 123,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:19 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:30:14 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:03 122,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:07:39 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:00 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:21 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0131 - BONZINA DE MANCAL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:04:12 123,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:19 70,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:31:13 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:13 65,00 15.837.895/0001-90 Válido

0132 - VÁLVULA ADMISSÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:04:42 263,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 265,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:31:39 265,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:03:26 262,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:07:41 264,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0133 - VÁLVULA ESCAPE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:05:17 263,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:18 265,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:32:07 265,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:20 260,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:07:45 264,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0134 - KIT BALANCIN - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:05:54 242,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 260,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:32:38 248,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:07:44 259,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0135 - BOMBA D` ÁGUA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:06:21 168,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:18 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:33:22 170,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:26 165,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:07:48 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:08 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:28 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:08:49 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:09 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:30 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:51 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:12 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:10:33 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0136 - BOMBA DE ÓLEO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:06:49 302,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:34:48 310,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:03:46 301,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:07:47 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:08 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:08:28 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:49 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:09 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:30 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:51 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:10:13 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:33 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:05:54 300,00 04.716.288/0001-56 Válido

0137 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:07:15 80,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:35:45 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:04:07 49,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:06:08 48,50 04.716.288/0001-56 Válido

0138 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:07:44 27,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:18 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:36:09 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:34 25,00 15.837.895/0001-90 Válido

0139 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:08:17 27,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:36:39 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:44 25,00 15.837.895/0001-90 Válido

0140 - RADIADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:08:45 666,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 660,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:38:06 670,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:04:30 659,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:07:55 658,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0141 - REFIL PARA BOMBA COMBUSTÍVEL - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:21:03 307,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 310,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:38:57 310,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:00:58 305,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:08:02 309,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:23 308,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0142 - RESERVATORIO DO RADIADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:16:16 122,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:06 123,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:39:38 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:15:16 120,00 15.837.895/0001-90 Válido

0143 - MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:16:50 42,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:40:16 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:01:03 40,00 15.837.895/0001-90 Válido

0144 - PARA BRISA DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:20:59 510,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 520,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:41:11 515,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:05:02 509,50 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:08:06 519,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:26 518,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:47 517,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:06:29 507,00 04.716.288/0001-56 Válido

0145 - PARA BRISA TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:20:56 589,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 595,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:41:43 592,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:05:19 588,00 04.716.288/0001-56 Válido



Página 277 de 1189

17/05/2021 - 12:08:09 594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:30 593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:06:45 586,00 04.716.288/0001-56 Válido

0146 - CAIXA SATELITE COMPLETA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 5.418,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:20:54 5.417,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 5.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:42:19 5.405,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:01:17 5.400,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:08:09 5.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:30 5.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:51 5.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:13 5.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:34 5.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:09:54 5.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:15 5.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:36 5.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:57 5.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:18 5.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:11:38 5.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:58 5.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:20 5.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:39 5.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:13:00 5.485,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:13:20 5.484,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:13:41 5.483,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:14:03 5.482,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:14:25 5.481,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:14:45 5.480,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:15:08 5.479,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:15:28 5.478,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:15:49 5.477,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:16:09 5.476,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:16:29 5.475,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:16:51 5.474,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:17:12 5.473,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:17:31 5.472,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:17:52 5.471,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:18:12 5.470,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0147 - CILINDRO DE EMBREAGEM - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 275,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:20:51 275,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:42:58 267,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:01:23 265,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:08:11 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:32 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:08:52 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:13 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0148 - COROA DO PIÃO - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 4.248,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:20:48 4.247,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 4.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:43:53 4.240,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:08:10 4.299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:32 4.298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:52 4.297,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:13 4.296,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:33 4.295,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:09:54 4.294,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:15 4.293,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:36 4.292,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:57 4.291,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:18 4.290,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 288 de 1189

17/05/2021 - 12:11:38 4.289,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:59 4.288,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:20 4.287,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:41 4.286,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:13:01 4.285,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:13:21 4.284,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:13:42 4.283,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:14:04 4.282,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:14:25 4.281,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:14:45 4.280,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:15:08 4.279,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:15:28 4.278,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:15:49 4.277,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:16:09 4.276,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:07:07 4.230,00 04.716.288/0001-56 Válido

0149 - COXIN DA CAIXA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:20:45 137,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:06 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:44:40 138,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:01:32 136,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:08:14 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:35 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0150 - EIXO INTERMEDIARIO- WB16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 14:20:40 1.712,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:06 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:45:07 1.688,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:01:37 1.685,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:08:15 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:08:39 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:00 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:20 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:09:41 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:10:01 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:21 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:10:43 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:02 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:11:24 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:11:44 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:04 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:27 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:12:46 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0151 - EIXO PILOTO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:18:53 2.660,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 14:30:25 1.090,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:46:33 2.652,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:15 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:36 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:56 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:23:17 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:37 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:57 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:17 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:37 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:24:57 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:25:18 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:25:39 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:26:00 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:26:20 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 298 de 1189

17/05/2021 - 12:26:40 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:16:26 1.080,00 15.837.895/0001-90 Válido

0152 - EIXO SECUNDARIO -WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:19:26 1.635,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:22 1.634,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:46:58 1.645,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:52 1.633,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:15 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:22:36 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:56 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:16 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:37 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:57 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:24:18 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:39 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:59 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:25:20 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:25:40 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:26:00 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:26:20 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:26:40 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:07:30 1.630,00 04.716.288/0001-56 Válido

0153 - ENGRENAGEN DA 3ª MARCHA - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:20:17 1.090,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:19 1.090,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:05 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:47:24 1.082,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:17 1.081,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 12:22:30 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:51 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:11 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:23:32 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:53 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:14 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0154 - ENGRENAGEN DA 4ª MARCHA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:20:51 1.264,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:15 1.263,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:05 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:47:53 1.255,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:16:53 1.050,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:17 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:38 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:58 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:23:19 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:41 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:01 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0155 - ENGRENAGEN DA 5ª MARCHA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:21:25 1.943,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:12 1.942,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:05 1.950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:48:41 1.930,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:17:01 1.900,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:24 1.941,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:46 1.940,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 1.939,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0156 - ENGRENAGEN DA RÉ MARCHA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação



Página 307 de 1189

14/05/2021 - 14:21:50 950,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:09 949,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:49:08 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:19:16 948,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:24 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:46 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:23:27 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:48 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:10 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:07:47 946,00 04.716.288/0001-56 Válido

0157 - KIT DE EMBREAGEM - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:22:18 4.046,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:04 4.046,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:05 4.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:49:52 4.050,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:19:58 4.040,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:24 4.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:46 4.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 4.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:23:27 4.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:48 4.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:10 4.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:31 4.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:51 4.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:25:11 4.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:25:32 4.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:25:53 4.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:26:14 4.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:26:34 4.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:26:55 4.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:27:15 4.485,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:27:35 4.484,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:27:55 4.483,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:28:15 4.482,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:28:35 4.481,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:28:55 4.480,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:29:16 4.479,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:29:36 4.478,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:29:57 4.477,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:30:18 4.476,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:30:39 4.475,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:08:01 4.030,00 04.716.288/0001-56 Válido

0158 - LUVA DO CARDAN - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:22:41 780,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:30:01 779,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 790,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:51:05 776,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:17:15 775,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:22:26 789,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:46 788,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 787,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:27 786,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0159 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:23:02 716,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 14:30:06 715,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 720,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:51:37 713,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:17:29 710,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:26 719,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:46 718,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 717,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0160 - PONTEIRA DO CARDAN WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:23:53 540,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:29:56 539,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 540,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:52:05 536,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:28 538,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:22:48 537,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:08:15 535,00 04.716.288/0001-56 Válido

0161 - PORCA DE REGULAGEM DA CAIXA SATELITE -WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:25:28 261,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 14:37:59 261,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 262,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:53:06 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:17:37 248,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:38 261,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0162 - PORCA DE REGULAGEM DO PIÃO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:25:49 281,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:38:02 280,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:05 282,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:53:35 280,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:17:43 278,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:22:38 280,33 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0163 - PORCA DO PIÃO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:26:08 125,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:38:12 125,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 126,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:54:01 117,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:17:52 115,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:41 125,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0164 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:26:35 33,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:38:15 32,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:54:48 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:08:43 29,50 04.716.288/0001-56 Válido

0165 - PRISIONEIRO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:26:59 34,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:38:17 33,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:55:15 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:38 28,00 15.837.895/0001-90 Válido

0166 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:27:21 672,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:38:21 671,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 682,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:55:50 662,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:01 660,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:46 681,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 680,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:28 679,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:23:48 678,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0167 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:28:17 57,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:38:25 57,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:56:55 59,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:46 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:18:24 55,00 15.837.895/0001-90 Válido

0168 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:28:40 84,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:37:52 83,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:57:21 79,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:22:46 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:08:53 78,00 04.716.288/0001-56 Válido

0169 - RETENTOR DO PIÃO -WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:29:01 108,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:37:49 107,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:04 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:57:51 100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:13 98,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:22:48 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0170 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:29:42 583,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:37:46 582,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 583,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 16:59:07 575,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:21 570,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:22:46 581,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:07 580,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0171 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:30:21 277,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:32 276,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 277,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:00:49 280,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:31 275,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:22:58 275,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0172 - ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTRENO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:30:47 338,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:35 338,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 338,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:01:21 339,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:20:49 337,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:23:08 336,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:24:28 335,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:09:13 333,00 04.716.288/0001-56 Válido

0173 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:31:10 357,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:37 357,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 357,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:01:52 351,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:23:11 356,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:26 350,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 12:23:41 355,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0174 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:31:34 171,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:38 170,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:04 280,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:02:21 163,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:36 160,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:23:11 279,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:32 278,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0175 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTRENO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:32:50 173,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 14:44:40 172,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 201,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:02:49 165,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:43 160,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:23:13 200,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0176 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:36:18 202,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:42 202,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:03:13 193,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:23:14 209,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:09:26 192,00 04.716.288/0001-56 Válido

0177 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:36:54 170,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:44 169,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:03:40 165,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:48 160,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:23:16 169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0178 - SEMI EIXO - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:37:22 785,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:46 784,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 785,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:04:31 780,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:18:55 775,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:23:16 783,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:37 782,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:23:57 781,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0179 - TERMINAL DE DIREÇÃO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:37:51 246,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:47 245,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 247,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:05:10 238,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:19:02 235,00 15.837.895/0001-90 Válido

0180 - BATERIA 150 HP VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:39:32 956,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:44:49 956,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:05:50 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:23:19 949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0181 - FAROL - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:41:29 151,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:33 151,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:03 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:06:37 160,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0182 - 1ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 286,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:35 286,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:03 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:08:42 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:30:22 285,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:37:01 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:21 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:43 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:38:03 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:22 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:44 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:09:50 283,00 04.716.288/0001-56 Válido

0183 - 1ª MOLA TRASEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 290,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:36 289,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:03 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:08:52 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:30:26 288,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:01 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:21 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:43 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:38:03 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:22 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:44 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0184 - 2ª MOLA TRASEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 291,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:38 291,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:03 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:09:01 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:37:03 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:23 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:43 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:38:03 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:23 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:44 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:19:42 290,00 15.837.895/0001-90 Válido

0185 - 2ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 291,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:39 291,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:03 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:09:10 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:30:30 290,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:04 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:24 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:46 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:38:06 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:28 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:48 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0186 - 3ª MOLA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 263,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:41 262,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:03 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:09:44 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:37:04 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:24 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:46 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:38:06 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:28 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:49 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:10:04 249,00 04.716.288/0001-56 Válido

0187 - AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:16:31 873,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:42 872,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:03 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:10:30 855,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:30:37 490,00 15.837.895/0001-90 Cancelado - 17/05/2021 12:31:42

17/05/2021 - 12:33:56 595,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:09 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:30 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:50 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0188 - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 14:45:13 480,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:43 480,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:10:57 475,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:31:33 470,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:12 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:32 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:37:53 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0189 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:45:54 19,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:44 18,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:11:57 18,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:31:40 17,00 15.837.895/0001-90 Válido

0190 - BUCHA DE MOLA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 14:46:13 88,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:50:46 87,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:12:23 86,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:37:14 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:10:14 85,00 04.716.288/0001-56 Válido

0191 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:37:36 268,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:57:54 268,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:13:14 264,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:31:55 260,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:39 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:37:59 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0192 - CUICA DE FREIO TRASEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:37:58 313,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:57:56 313,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:13:39 310,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:32:01 305,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:39 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:37:59 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0193 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:38:52 29,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:57:57 28,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:14:44 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:32:09 27,00 15.837.895/0001-90 Válido

0194 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:39:11 30,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:01 29,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:02 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:15:16 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:10:34 27,50 04.716.288/0001-56 Válido

0195 - LONA DE FREIO DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:39:36 195,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:01 194,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:16:26 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:37:51 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:38:06 189,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0196 - LONA DE FREIO TRASEIRA VOLARE 4X4 -
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:42:09 195,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:03 194,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:16:40 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:32:25 185,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:37:53 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0197 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 15:42:35 142,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:06 142,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:17:44 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:32:32 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:38:05 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0198 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:43:10 142,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:07 142,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:02 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:17:55 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:37:57 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:10:47 134,00 04.716.288/0001-56 Válido

0199 - MOLA DO PATINS DO FREIO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:44:25 24,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:08 24,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:02 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:18:43 20,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:38:00 19,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0200 - REGULADOR DE FREIO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 15:45:02 68,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 14:58:09 67,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 70,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:19:11 65,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:10:57 64,00 04.716.288/0001-56 Válido

0201 - SAPATA DO FREIO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:10:52 182,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:11 181,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:01 190,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:21:05 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:32:52 175,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:38:11 189,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0202 - TAMBOR DE FREIO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2021 - 17:32:54 840,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:12 961,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 961,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:21:40 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:34:03 839,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:38:11 960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:31 959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:53 958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:39:14 957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:39:34 956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 17:11:21 837,00 04.716.288/0001-56 Válido

0203 - VÁLVULA DE DESCARGA AR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:11:18 416,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:14 416,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 416,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:22:33 413,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:32:58 410,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:38:13 415,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:36 414,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0204 - VÁLVULA DE FREIO (PEDAL) VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 16:11:43 1.141,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:17 1.140,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 1.141,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:22:57 1.138,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:33:05 1.135,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:38:13 1.137,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:36 1.136,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0205 - VÁLVULA REGULADORA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:17:33 747,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 15:06:21 747,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 747,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:23:23 743,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:33:11 740,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:38:18 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:39 745,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:39:00 744,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0206 - CORREIA DO MOTOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 16:17:53 206,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:22 205,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:24:04 200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:31:38 199,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:11:32 198,00 04.716.288/0001-56 Válido

0207 - COXIN DO MOTOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:18:14 115,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:23 114,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:24:41 110,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:38:18 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:38:33 109,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 12:38:49 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0208 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:18:35 653,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:25 652,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 655,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:26:31 650,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:38:19 649,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0209 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:18:59 581,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:26 581,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:27:44 580,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:33:22 575,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:38:21 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 363 de 1189

17/05/2021 - 12:38:40 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:39:02 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0210 - VIRABREQUIM VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:19:28 4.775,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:06:28 4.774,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 4.775,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:28:31 4.770,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:33:33 4.765,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:38:23 4.764,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0211 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:20:16 799,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:19 798,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 17:29:20 792,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:11:52 790,00 04.716.288/0001-56 Válido

0212 - BOMBA ALIMENTADORA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:20:38 608,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:26 607,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:01 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:29:55 600,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:42:46 595,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 12:49:43 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:02 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:23 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:45 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:07 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:28 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:47 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:09 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:29 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0213 - BOMBA D` ÁGUA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:21:00 708,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 15:23:28 707,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:30:33 705,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:49:44 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:04 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:25 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:50:45 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:07 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:28 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:49 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:11 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:52:31 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:12:05 704,00 04.716.288/0001-56 Válido

0214 - ELEMENTO BICO INGETOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:21:26 380,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:29 379,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:31:15 380,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:49:44 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:50:04 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:22:24 375,00 15.837.895/0001-90 Válido

0215 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE 4X4 -
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:21:48 758,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:32 757,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:31:52 752,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:49:44 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:50:05 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:25 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:45 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:07 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:28 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:49 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:09 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:29 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:12:18 750,00 04.716.288/0001-56 Válido

0216 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:22:17 125,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:33 124,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:00 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:33:05 120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:42:58 118,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:49:48 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0217 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO VOLARE 4X4 -
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:22:56 76,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:36 75,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:33:31 75,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:49:51 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:12:33 74,50 04.716.288/0001-56 Válido

0218 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:23:16 326,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:39 326,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:34:04 325,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:43:28 145,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:49:55 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0219 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 16:23:39 337,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:41 336,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:34:17 325,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:42:25 149,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:12:45 148,00 04.716.288/0001-56 Válido

0220 - FILTRO SEPARADOR AGUA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:24:18 126,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:23:43 125,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:34:59 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:49:55 124,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 12:50:08 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0221 - MANGOTE RADIADOR INFERIOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:24:45 255,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:09 254,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 255,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:36:09 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:49:59 254,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:13:01 249,00 04.716.288/0001-56 Válido
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0222 - MANGOTE RADIADOR SUPERIOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:25:06 258,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:13 258,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 260,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:36:19 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:44:56 245,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:49:59 259,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0223 - RADIADOR VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:25:26 3.100,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:15 3.099,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:00 3.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:37:02 3.100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:43:02 3.095,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:03 3.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0224 - PARA BRISA DIANTEIRO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:25:50 3.070,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:16 3.069,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 3.070,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:37:44 3.000,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:50:03 3.068,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:18 2.999,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 12:50:33 3.067,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:53 3.066,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:14 3.065,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:35 3.064,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:54 3.063,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:15 3.062,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:35 3.061,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:56 3.060,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:53:15 3.059,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:36 3.058,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:55 3.057,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:15 3.056,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:37 3.055,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:54:57 3.054,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:17 3.053,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0225 - CABO DE BATERIA
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:26:25 27,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:17 26,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:00 27,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:38:31 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:50:05 24,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0226 - MOTOR DE PARTIDA - WB16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:28:55 2.862,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:20 2.861,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 2.862,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:39:47 2.857,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:06 2.856,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0227 - MOTOR DE PARTIDA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 16:29:19 3.056,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:21 3.056,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 3.056,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:40:16 3.050,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:06 3.049,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0228 - MOTOR DE PARTIDA - W8
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:29:51 2.686,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:23 2.686,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 2.686,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 17:40:52 2.684,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:08 2.683,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0229 - MOTOR DE PARTIDA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:30:20 1.853,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:25 1.853,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 1.853,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:41:32 1.848,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:10 1.847,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0230 - MOTOR DE PARTIDA - V8
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 16:30:44 1.063,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:30:26 1.062,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 1.063,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:42:01 1.055,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:10 1.054,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0231 - MOTOR DE PARTIDA - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:31:27 4.106,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:16 4.105,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 4.106,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 17:43:00 4.100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:15 4.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0232 - MOTOR DE PARTIDA - V6
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:32:07 2.030,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:18 2.029,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 2.030,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:43:34 2.025,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:16 2.024,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0233 - TERMINAL DE BATERIA
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2021 - 16:33:30 18,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:19 17,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:37 18,33 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:44:18 17,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:18 16,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0234 - CARCAÇA DE MOTOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:35:14 12.766,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:21 12.766,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 13.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 17:45:46 12.750,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:45:13 12.600,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:50:20 12.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:40 12.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:00 12.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:22 12.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:44 12.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:05 12.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:25 12.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:45 12.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:06 12.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:53:27 12.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:48 12.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:09 12.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:29 12.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:50 12.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:55:09 12.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:30 12.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:51 12.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:12 12.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:32 12.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:56:52 12.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:13 12.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:34 12.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:55 12.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:15 12.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:58:35 12.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:55 12.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:16 12.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:37 12.972,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:58 12.971,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:00:20 12.970,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:41 12.969,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:01 12.968,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:21 12.967,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:41 12.966,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:02:01 12.965,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:21 12.964,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:41 12.963,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:01 12.962,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:21 12.961,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:03:41 12.960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:01 12.959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:21 12.958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:41 12.957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:01 12.956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:05:21 12.955,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:41 12.954,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:01 12.953,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:21 12.952,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:41 12.951,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:07:01 12.950,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:21 12.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:42 12.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:02 12.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:23 12.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 400 de 1189

17/05/2021 - 13:08:43 12.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:03 12.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:24 12.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:45 12.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:59 12.749,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:10:19 12.748,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:10:40 12.747,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:00 12.746,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:22 12.745,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:41 12.744,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:02 12.743,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:12:23 12.742,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:44 12.741,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:53 12.500,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:13:08 12.740,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:31 12.739,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:53 12.738,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:13 12.737,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:14:34 12.736,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:56 12.735,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:20 12.734,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:39 12.733,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:00 12.732,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:22 12.731,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 404 de 1189

17/05/2021 - 13:16:43 12.730,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:03 12.729,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:25 12.728,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:46 12.727,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:07 12.726,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:30 12.725,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:18:51 12.724,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:12 12.723,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:33 12.722,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:54 12.721,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:15 12.720,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:37 12.719,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:20:59 12.718,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:20 12.717,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:40 12.716,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:03 12.715,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:24 12.714,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:45 12.713,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:23:05 12.712,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:19 12.000,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:23:34 12.711,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:54 12.710,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:15 12.709,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:37 12.708,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:58 12.707,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:25:19 12.706,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:40 12.705,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:00 12.704,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:21 12.703,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:44 12.702,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:04 12.701,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:27:26 12.700,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0235 - CARCAÇA DE MOTOR - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:36:01 12.766,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:22 12.766,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 13.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:46:12 12.750,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:45:23 12.600,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:50:20 12.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:40 12.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:01 12.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:22 12.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:44 12.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:05 12.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:26 12.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:52:47 12.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:07 12.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:27 12.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:48 12.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:09 12.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:54:29 12.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:50 12.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:09 12.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:30 12.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:51 12.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:56:12 12.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:32 12.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:54 12.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:13 12.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:35 12.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:57:55 12.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:15 12.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:35 12.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:55 12.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:16 12.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:59:37 12.972,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:58 12.971,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:20 12.970,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:41 12.969,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:01 12.968,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:01:21 12.967,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:42 12.966,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:04 12.965,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:24 12.964,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:44 12.963,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:03:04 12.962,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:24 12.961,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:44 12.960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:04 12.959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:24 12.958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:04:45 12.957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:06 12.956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:26 12.955,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:48 12.954,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:08 12.953,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:06:29 12.952,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:50 12.951,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:11 12.950,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:31 12.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:52 12.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 420 de 1189

17/05/2021 - 13:08:12 12.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:33 12.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:54 12.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:15 12.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:36 12.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:09:57 12.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:12 12.749,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:10:33 12.748,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:10:54 12.747,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:15 12.746,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:35 12.745,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:11:55 12.744,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:15 12.743,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:36 12.742,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:55 12.741,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:01 12.500,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:13:17 12.740,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:38 12.739,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:13:59 12.738,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:21 12.737,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:42 12.736,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:04 12.735,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:24 12.734,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:46 12.733,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:16:08 12.732,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:28 12.731,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:49 12.730,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:10 12.729,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:32 12.728,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:53 12.727,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:18:14 12.726,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:35 12.725,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:57 12.724,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:20 12.723,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:41 12.722,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:04 12.721,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:20:24 12.720,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:46 12.719,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:08 12.718,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:30 12.717,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:52 12.716,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:11 12.715,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:22:32 12.714,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:53 12.713,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:14 12.712,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:25 12.000,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:23:39 12.711,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:01 12.710,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:21 12.709,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:24:43 12.708,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:04 12.707,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:24 12.706,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:45 12.705,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:07 12.704,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:28 12.703,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:26:48 12.702,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:11 12.701,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:31 12.700,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0236 - CARCAÇA DE MOTOR - W8
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:36:30 12.280,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:25 12.279,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 13.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:46:42 11.270,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 12:50:20 12.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:40 12.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:00 12.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:22 12.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:44 12.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:52:05 12.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:26 12.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:47 12.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:08 12.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:29 12.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:53:49 12.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:10 12.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:30 12.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:51 12.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:12 12.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:55:32 12.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:53 12.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:14 12.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:35 12.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:56 12.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:57:16 12.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:36 12.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:57 12.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:18 12.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:38 12.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:58:59 12.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:19 12.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:40 12.972,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:01 12.971,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:21 12.970,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:00:41 12.969,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:01 12.968,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:21 12.967,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:42 12.966,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:04 12.965,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 437 de 1189

17/05/2021 - 13:02:24 12.964,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:44 12.963,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:48 11.260,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:03:04 12.962,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:25 12.961,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:03:45 12.960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:05 12.959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:26 12.958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:47 12.957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:07 12.956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:05:28 12.955,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:49 12.954,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:09 12.953,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:29 12.952,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:50 12.951,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:07:11 12.950,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:31 12.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:52 12.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:12 12.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:33 12.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:08:54 12.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:15 12.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:36 12.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:57 12.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:18 12.941,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 442 de 1189

17/05/2021 - 13:10:33 12.278,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:10:54 12.277,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:15 12.276,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:35 12.275,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:55 12.274,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:15 12.273,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 443 de 1189

17/05/2021 - 13:12:36 12.272,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:55 12.271,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:17 12.270,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:38 12.269,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:59 12.268,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:22 12.267,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:14:42 12.266,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:04 12.265,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:26 12.264,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:48 12.263,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:08 12.262,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:28 12.261,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:16:49 12.260,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:11 12.259,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:32 12.258,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:53 12.257,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:14 12.256,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:35 12.255,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 446 de 1189

17/05/2021 - 13:18:57 12.254,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:05 11.240,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:19:20 12.253,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:42 12.252,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:04 12.251,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:24 12.250,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:46 12.249,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:21:08 12.248,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:30 12.247,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:51 12.246,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:11 12.245,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:32 12.244,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:53 12.243,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:23:14 12.242,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:35 12.241,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:56 12.240,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:15 12.239,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:37 12.238,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:59 12.237,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:25:19 12.236,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:40 12.235,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:00 12.234,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:21 12.233,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:44 12.232,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:04 12.231,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:27:26 12.230,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:46 12.229,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:08 12.228,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:29 12.227,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:50 12.226,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:10 12.225,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:29:31 12.224,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:52 12.223,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:12 12.222,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:33 12.221,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:52 12.220,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:12 12.219,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:31:32 12.218,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:54 12.217,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:16 12.216,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:38 12.215,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:58 12.214,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:19 12.213,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:33:39 12.212,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:34:01 12.211,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:34:23 12.210,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:34:43 12.209,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:35:09 12.208,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:35:31 12.207,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:35:53 12.206,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:36:15 12.205,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:36:37 12.204,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:36:53 11.200,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:37:08 12.203,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:37:31 12.202,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:37:54 12.201,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:38:17 12.200,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 17:13:31 11.180,00 04.716.288/0001-56 Válido

0237 - CARCAÇA DE MOTOR - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:37:01 12.285,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:27 12.284,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:59 13.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:47:21 11.270,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:45:31 11.200,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:50:22 12.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:50:41 12.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:03 12.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:22 12.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:44 12.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:05 12.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 457 de 1189

17/05/2021 - 12:52:26 12.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:47 12.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:06 12.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:27 12.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:48 12.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:54:09 12.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:30 12.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:51 12.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:12 12.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:32 12.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:55:51 12.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:12 12.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:32 12.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:54 12.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:13 12.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:57:35 12.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:55 12.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:15 12.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:35 12.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:55 12.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:59:16 12.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:38 12.972,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:59 12.971,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:20 12.970,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:41 12.969,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:01:01 12.968,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:21 12.967,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:43 12.966,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:04 12.965,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:24 12.964,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:02:43 12.963,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:04 12.962,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:24 12.961,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:44 12.960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:04 12.959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:04:24 12.958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:45 12.957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:06 12.956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:26 12.955,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:48 12.954,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:06:08 12.953,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:29 12.952,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:50 12.951,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:11 12.950,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:31 12.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:07:52 12.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:12 12.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:33 12.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:54 12.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:15 12.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:09:36 12.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:58 12.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:18 12.941,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:33 12.283,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:10:54 12.282,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:11:15 12.281,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:35 12.280,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:55 12.279,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:15 12.278,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:36 12.277,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:58 12.276,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:06 11.100,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 13:13:21 12.275,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:43 12.274,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:07 12.273,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:27 12.272,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:49 12.271,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:10 12.270,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:15:31 12.269,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:52 12.268,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:13 12.267,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:36 12.266,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:57 12.265,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:19 12.264,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:17:41 12.263,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:02 12.262,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:24 12.261,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:47 12.260,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:07 12.259,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:31 12.258,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:19:50 12.257,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:11 12.256,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:33 12.255,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:53 12.254,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:13 12.253,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:34 12.252,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:21:54 12.251,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:17 12.250,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:38 12.249,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:59 12.248,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:20 12.247,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:38 10.545,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:23:52 12.246,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:24:13 12.245,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:35 12.244,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:56 12.243,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:16 12.242,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:36 12.241,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:56 12.240,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:26:17 12.239,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:39 12.238,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:00 12.237,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:21 12.236,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:42 12.235,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:04 12.234,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:28:24 12.233,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:44 12.232,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:05 12.231,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:26 12.230,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:47 12.229,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:07 12.228,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:30:27 12.227,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:48 12.226,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:08 12.225,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:29 12.224,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:51 12.223,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:14 12.222,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:32:35 12.221,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:57 12.220,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:17 12.219,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:38 12.218,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:59 12.217,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:34:20 12.216,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:34:41 12.215,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:35:03 12.214,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:35:26 12.213,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:35:47 12.212,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:36:11 12.211,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:36:35 12.210,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:36:56 12.209,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:37:16 12.208,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:37:37 12.207,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:37:59 12.206,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:38:20 12.205,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:38:42 12.204,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:39:06 12.203,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:39:28 12.202,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:39:49 12.201,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:40:13 12.200,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0238 - CARCAÇA DE MOTOR - V8
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:37:45 11.296,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:29 11.296,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:59 12.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:47:32 11.270,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:45:42 11.200,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:50:23 11.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:45 11.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:05 11.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:24 11.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:46 11.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:07 11.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:28 11.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:48 11.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:53:09 11.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:30 11.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:49 11.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:10 11.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:30 11.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:54:51 11.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:12 11.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:32 11.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:52 11.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:12 11.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:56:32 11.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:54 11.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:13 11.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:35 11.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:55 11.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:58:15 11.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:36 11.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:57 11.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:18 11.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:38 11.972,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:59:58 11.971,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:20 11.970,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:41 11.969,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:01 11.968,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:21 11.967,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:01:43 11.966,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:04 11.965,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:24 11.964,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:44 11.963,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:04 11.962,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:03:24 11.961,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:44 11.960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:04 11.959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:25 11.958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:45 11.957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:05:06 11.956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:27 11.955,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:47 11.954,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:08 11.953,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:29 11.952,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 492 de 1189

17/05/2021 - 13:06:50 11.951,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:11 11.950,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:31 11.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:52 11.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:12 11.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:08:33 11.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:53 11.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:15 11.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:36 11.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:58 11.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:10:18 11.941,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:33 11.269,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:10:54 11.268,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:15 11.267,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:35 11.266,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:55 11.265,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:12:16 11.264,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:37 11.263,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:58 11.262,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:13 11.100,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:13:28 11.261,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:48 11.260,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:09 11.259,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:14:30 11.258,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:51 11.257,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:12 11.256,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:33 11.255,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:54 11.254,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:15 11.253,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:16:36 11.252,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:57 11.251,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:19 11.250,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:39 11.249,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:59 11.248,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:20 11.247,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:18:41 11.246,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:02 11.245,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:23 11.244,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:44 11.243,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:06 11.242,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:27 11.241,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:20:49 11.240,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:10 11.239,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:32 11.238,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:54 11.237,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:17 11.236,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:38 11.235,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:22:59 11.234,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:20 11.233,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:41 11.232,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:43 10.545,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:24:01 11.231,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:21 11.230,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:43 11.229,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:25:04 11.228,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:24 11.227,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:46 11.226,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:07 11.225,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:27 11.224,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:48 11.223,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:27:11 11.222,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:32 11.221,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:53 11.220,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:14 11.219,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:36 11.218,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:55 11.217,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:29:16 11.216,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:37 11.215,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:57 11.214,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:17 11.213,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:38 11.212,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:58 11.211,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 504 de 1189

17/05/2021 - 13:31:19 11.210,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:39 11.209,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:00 11.208,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:22 11.207,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:42 11.206,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:03 11.205,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:33:24 11.204,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:44 11.203,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:34:05 11.202,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:34:26 11.201,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0239 - CARCAÇA DE MOTOR - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:38:29 11.296,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:31 11.296,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:59 12.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:47:40 11.270,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:45:47 11.200,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 12:50:25 11.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:46 11.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:07 11.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:28 11.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:47 11.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:09 11.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:29 11.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:50 11.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:53:10 11.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:29 11.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:49 11.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:10 11.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:31 11.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:54:51 11.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:12 11.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:32 11.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:53 11.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:14 11.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:56:35 11.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:56 11.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:16 11.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:37 11.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:57 11.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:58:18 11.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:38 11.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:59 11.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:19 11.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:40 11.972,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:00:01 11.971,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:21 11.970,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:41 11.969,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:01 11.968,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:21 11.967,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:01:43 11.966,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:04 11.965,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:24 11.964,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:44 11.963,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:04 11.962,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:03:24 11.961,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:44 11.960,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:04 11.959,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:25 11.958,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:46 11.957,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:05:06 11.956,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:26 11.955,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:48 11.954,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:08 11.953,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:29 11.952,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:06:50 11.951,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:11 11.950,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:31 11.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:52 11.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:12 11.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:08:33 11.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:54 11.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:15 11.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:36 11.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:58 11.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:10:18 11.941,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:38 11.940,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:52 11.269,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:13 11.268,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:33 11.267,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:54 11.266,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:12:18 11.265,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:40 11.264,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:00 11.263,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:19 11.100,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:13:33 11.262,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:56 11.261,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:18 11.260,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:14:40 11.259,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:00 11.258,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:22 11.257,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:15:42 11.256,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:03 11.255,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:16:24 11.254,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:16:44 11.253,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:05 11.252,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:25 11.251,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:17:46 11.250,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:07 11.249,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:18:30 11.248,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:18:51 11.247,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:12 11.246,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:33 11.245,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:19:54 11.244,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:15 11.243,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:37 11.242,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:20:59 11.241,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:20 11.240,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:42 11.239,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:03 11.238,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:24 11.237,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:45 11.236,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:23:05 11.235,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:27 11.234,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:47 11.233,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:50 10.545,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:24:07 11.232,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:28 11.231,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:48 11.230,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:25:09 11.229,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:28 11.228,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:50 11.227,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:10 11.226,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:31 11.225,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:53 11.224,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:27:16 11.223,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:35 11.222,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:27:57 11.221,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:17 11.220,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:38 11.219,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:28:59 11.218,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:29:20 11.217,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:29:41 11.216,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:03 11.215,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:23 11.214,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:30:44 11.213,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:04 11.212,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 528 de 1189

17/05/2021 - 13:31:27 11.211,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:31:48 11.210,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:10 11.209,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:30 11.208,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:32:51 11.207,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:33:12 11.206,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:33:31 11.205,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0240 - CARCAÇA DE MOTOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:39:03 11.280,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:36:32 11.279,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 11.900,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:47:50 11.270,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 12:50:25 11.899,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:50:46 11.898,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:51:07 11.897,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:28 11.896,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:51:49 11.895,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:09 11.894,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:52:29 11.893,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:52:50 11.892,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:10 11.891,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:31 11.890,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:53:52 11.889,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:14 11.888,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:54:34 11.887,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:54:54 11.886,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:15 11.885,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:35 11.884,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:55:56 11.883,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:56:16 11.882,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:36 11.881,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:56:56 11.880,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:16 11.879,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:57:36 11.878,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:57:57 11.877,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:18 11.876,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:38 11.875,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:58:59 11.874,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 12:59:19 11.873,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 12:59:40 11.872,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:01 11.871,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:21 11.870,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:00:41 11.869,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:01 11.868,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:01:21 11.867,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:01:43 11.866,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:04 11.865,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:24 11.864,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:02:45 11.863,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:03:00 11.260,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:03:15 11.862,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:35 11.861,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:03:55 11.860,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:15 11.859,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:04:35 11.858,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:04:56 11.857,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:17 11.856,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:37 11.855,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:05:58 11.854,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:06:18 11.853,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:38 11.852,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:06:58 11.851,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:18 11.850,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:07:38 11.849,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:07:58 11.848,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:19 11.847,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:08:39 11.846,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:00 11.845,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:09:21 11.844,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:09:42 11.843,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:03 11.842,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:23 11.841,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:43 11.840,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:10:58 11.278,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:11:19 11.277,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:11:39 11.276,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:00 11.275,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:14 11.259,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:12:28 11.274,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:12:48 11.273,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:13:08 11.272,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:31 11.271,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:13:54 11.270,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:14:19 11.250,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:33 11.249,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:15:19 11.240,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:33 11.248,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:13:56 11.220,00 04.716.288/0001-56 Válido
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14/05/2021 - 16:39:50 5.436,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:18 5.436,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 5.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:49:40 5.500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:13:27 5.430,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:10 5.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:29 5.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:50 5.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:21:10 5.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:31 5.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:52 5.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:14 5.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:34 5.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:22:55 5.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:16 5.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:38 5.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:52 5.435,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:07 5.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:29 5.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:49 5.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:09 5.485,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:30 5.484,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:52 5.483,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:26:11 5.482,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:32 5.481,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:52 5.480,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:13 5.479,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:33 5.478,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:27:54 5.477,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:14 5.476,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:35 5.475,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:55 5.474,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:16 5.473,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:29:38 5.472,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:59 5.471,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:30:19 5.470,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0242 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:40:20 5.436,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:21 5.436,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:58 5.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:49:52 5.500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:13:31 5.430,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:10 5.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:29 5.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:50 5.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:21:10 5.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:31 5.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:51 5.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:14 5.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:34 5.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:22:55 5.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:17 5.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:38 5.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:57 5.435,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:12 5.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:33 5.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:55 5.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:15 5.485,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:37 5.484,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:58 5.483,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:26:17 5.482,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:38 5.481,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:59 5.480,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:19 5.479,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:40 5.478,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:28:01 5.477,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:20 5.476,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:42 5.475,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:03 5.474,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:23 5.473,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:29:44 5.472,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:30:06 5.471,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:30:26 5.470,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0243 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:41:14 4.870,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:22 4.869,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:58 5.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:51:13 4.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:13:53 4.700,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:10 4.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:32 4.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:52 4.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:21:13 4.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:36 4.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:56 4.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:17 4.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:39 4.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:23:01 4.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:23 4.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:44 4.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:05 4.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:26 4.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:49 4.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:09 4.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:31 4.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:52 4.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:12 4.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:26:32 4.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:53 4.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:13 4.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:34 4.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:56 4.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:28:18 4.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:40 4.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:01 4.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:22 4.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0244 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:41:46 4.903,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 15:43:23 4.902,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 5.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:51:22 4.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:12 5.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:34 5.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:54 5.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 565 de 1189

17/05/2021 - 13:21:17 5.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:38 5.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:59 5.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:23 5.093,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:44 5.092,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:23:04 5.091,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:26 5.090,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:46 5.089,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:05 4.901,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:22 5.088,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:38 4.900,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 17:14:23 4.780,00 04.716.288/0001-56 Válido

0245 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - V8
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:42:11 4.820,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:24 4.819,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 5.200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:51:34 4.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:12 5.199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:28 4.799,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:20:42 5.198,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:03 5.197,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:25 5.196,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:46 5.195,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:06 5.194,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:22:29 5.193,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:51 5.192,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:11 5.191,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:31 5.190,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:52 5.189,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:12 5.188,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:33 5.187,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:55 5.186,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:15 5.185,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:37 5.184,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:25:58 5.183,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:17 5.182,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:38 5.181,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:59 5.180,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:22 5.179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:27:43 5.178,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:04 5.177,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:26 5.176,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:48 5.175,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:09 5.174,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:29:30 5.173,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:51 5.172,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:30:13 5.171,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0246 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:42:42 4.820,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:26 4.819,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:58 5.000,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:51:47 4.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:14 4.600,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:12 4.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:34 4.998,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:55 4.997,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:21:14 4.996,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:36 4.995,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:56 4.994,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:16 4.993,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:39 4.992,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:23:01 4.991,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:23 4.990,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:44 4.989,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:04 4.988,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:27 4.987,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:50 4.986,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:12 4.985,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:32 4.984,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:52 4.983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:11 4.982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:26:32 4.981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:53 4.980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:12 4.979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:33 4.978,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:27:56 4.977,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:28:18 4.976,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:28:40 4.975,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:01 4.974,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:29:22 4.973,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0247 - CARCAÇA DE DIFERENCIAL - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:43:12 4.818,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 15:43:29 4.817,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 4.900,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:51:57 4.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:21 4.600,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:15 4.899,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:20:30 4.816,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:20:51 4.815,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:14 4.814,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:21:36 4.813,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:21:56 4.812,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:17 4.811,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:22:38 4.810,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:00 4.809,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:23:20 4.808,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 582 de 1189

17/05/2021 - 13:23:41 4.807,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:01 4.806,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:21 4.805,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:24:43 4.804,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:04 4.803,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:25:24 4.802,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 583 de 1189

17/05/2021 - 13:25:46 4.801,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:26:07 4.800,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0248 - PROTEÇÃO NA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - WB16210
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:47:06 415,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:30 414,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:53:54 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:18 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:20:40 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:14:43 398,00 04.716.288/0001-56 Válido

0249 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:48:07 417,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:32 417,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:54:21 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:30 395,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:18 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:20:40 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0250 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - W8
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:48:38 422,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:43:33 422,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:54:31 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:18 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:20:40 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:14:57 398,00 04.716.288/0001-56 Válido

0251 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:49:20 422,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:16 422,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:56:45 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:39 395,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:24 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:20:47 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0252 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - V8
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:51:04 424,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:18 423,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:58 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:56:54 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:24 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 588 de 1189

17/05/2021 - 13:20:47 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:15:14 398,00 04.716.288/0001-56 Válido

0253 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2021 - 16:51:49 424,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:19 423,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:57:08 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:46 395,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:24 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 589 de 1189

17/05/2021 - 13:20:47 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0254 - PROTEÇÃO DA JANELA LATERAL DOS ONIBUS - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 428,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:20 427,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:57:19 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:14:59 395,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:24 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:20:47 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0255 - VIDRO DA JANELA LATERAL - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:29 225,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:22 224,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 17:59:48 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:07 210,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:27 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0256 - VIDRO DA JANELA LATERAL - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:29 225,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:23 224,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:00:08 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:32 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:15:28 219,00 04.716.288/0001-56 Válido

0257 - VIDRO DA JANELA LATERAL - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 234,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:24 233,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:00:19 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:14 210,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:34 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0258 - VIDRO DA JANELA LATERAL - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 234,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:25 233,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:00:30 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:22 210,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 13:20:38 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0259 - VIDRO DA JANELA LATERAL - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 236,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:26 235,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:00:40 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:27 210,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:38 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0260 - VIDRO DA JANELA LATERAL - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:28 236,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 15:52:28 235,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:00:50 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:20:38 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:15:42 219,00 04.716.288/0001-56 Válido

0261 - VIDRO DA JANELA LATERAL - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 237,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:00:58 236,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:57 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:01:40 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:31 210,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:20:59 239,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0262 - CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL.
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 197,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:02 196,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:02:19 200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:40 195,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 13:21:03 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0263 - EXTINTOR ABC 4KG
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 324,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:05 323,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 3.030,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:03:01 320,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:15:50 310,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:21:03 3.029,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:21:23 3.028,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:21:44 3.027,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:04 3.026,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:25 3.025,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:22:46 3.024,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:23:09 3.023,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:29 3.022,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:23:49 3.021,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:10 3.020,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:24:31 3.019,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:24:51 3.018,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:12 3.017,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:32 3.016,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:25:52 3.015,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:26:14 3.014,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:26:34 3.013,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0264 - SIRENE DE MARCHA RÉ - WB16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:28 63,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:08 62,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:57 63,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:05:42 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:03 59,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0265 - SIRENE DE MARCHA RÉ - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:28 68,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:09 67,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 68,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:06:10 65,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:05 64,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0266 - SIRENE DE MARCHA RÉ - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 61,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:11 60,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 61,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 18:06:33 58,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:08 57,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0267 - SIRENE DE MARCHA RÉ - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 72,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:13 71,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 72,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:07:01 69,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:08 68,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0268 - SIRENE DE MARCHA RÉ - V8 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:27 62,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:16 61,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 62,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:07:28 61,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:10 60,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0269 - SIRENE DE MARCHA RÉ - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 63,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:19 63,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 63,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 18:07:55 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:15 59,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0270 - SIRENE DE MARCHA RÉ - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 64,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:01:20 64,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 64,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:08:06 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:21:15 59,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0271 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:27 5.520,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:10:00 5.519,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 5.520,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:09:51 5.500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:41:41 5.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:11 5.490,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:43:23 5.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:43 5.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:44:11 5.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:31 5.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:54 5.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:14 5.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:35 5.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:45:56 5.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:16:12 5.485,00 04.716.288/0001-56 Válido

0272 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 5.520,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:10:01 5.519,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 5.520,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:10:12 5.500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:38:12 5.000,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:42 5.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:42:04 5.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:26 5.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:47 5.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:07 5.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:28 5.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:43:56 5.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:17 5.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:39 5.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:01 5.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0273 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 3.787,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 16:10:02 3.786,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 3.789,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:11:09 3.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:38:21 3.700,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:41 3.785,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:04 3.784,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:26 3.783,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 611 de 1189

17/05/2021 - 13:42:47 3.782,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:07 3.781,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:27 3.780,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:56 3.779,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:17 3.778,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:44:40 3.777,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:01 3.776,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:23 3.775,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:45 3.774,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:06 3.773,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:46:28 3.772,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:49 3.771,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:10 3.770,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:31 3.769,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:52 3.768,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0274 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:27 3.787,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:10:04 3.786,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:56 3.789,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:11:19 3.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:38:28 3.700,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:41 3.785,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:04 3.784,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:42:26 3.783,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:47 3.782,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:07 3.781,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:27 3.780,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:57 3.779,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:44:17 3.778,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:39 3.777,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:01 3.776,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:23 3.775,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:45 3.774,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:46:06 3.773,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:28 3.772,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:49 3.771,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:09 3.770,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:31 3.769,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:47:52 3.768,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0275 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 3.789,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:10:06 3.788,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 3.789,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:11:29 3.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:35:00 3.785,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:38:45 3.780,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:17 3.775,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:41:46 3.774,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:47 3.770,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 13:43:00 3.769,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:31 3.765,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:43:56 3.768,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:16:30 3.760,00 04.716.288/0001-56 Válido

0276 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 3.789,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:09:53 3.788,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 3.789,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:11:38 3.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:38:40 3.700,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 13:41:50 3.787,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:11 3.786,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:32 3.785,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:52 3.784,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:13 3.783,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:43:36 3.782,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:07 3.781,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:30 3.780,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:50 3.779,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:12 3.778,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:45:33 3.777,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:56 3.776,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:18 3.775,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:40 3.774,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:00 3.773,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:47:20 3.772,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:41 3.771,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:48:00 3.770,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:48:22 3.769,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:48:42 3.768,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0277 - SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICO - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 3.789,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:09:51 3.788,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 3.789,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:11:47 3.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:38:54 3.700,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:50 3.787,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:11 3.786,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:42:30 3.785,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:51 3.784,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:11 3.783,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:31 3.782,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:43:57 3.781,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:44:17 3.780,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:40 3.779,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:01 3.778,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:23 3.777,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:45 3.776,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:46:06 3.775,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:28 3.774,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:49 3.773,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:10 3.772,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:47:31 3.771,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 628 de 1189

17/05/2021 - 13:47:52 3.770,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:48:12 3.769,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:48:33 3.768,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0278 - ROLAMENTO DE CENTRO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 324,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:09:50 323,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:55 324,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:12:52 322,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:39:02 315,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:50 322,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:41:51 323,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0279 - ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 44,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:09:48 43,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 44,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 18:13:20 43,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:16:46 42,50 04.716.288/0001-56 Válido

0280 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO -WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 170,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:09:46 169,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:13:48 163,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:39:12 160,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:41:53 168,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:42:24 169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:42:39 167,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:43:01 166,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:43:23 165,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0281 - SEMI EIXO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:26 1.057,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:25 1.056,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 1.060,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:18:10 1.062,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:41:56 1.055,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0282 - TERMINAL DE DIREÇÃO - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:26 194,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:26 194,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 195,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:18:46 194,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:39:28 190,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:42:55 189,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0283 - ALTENADOR (24WT) - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:25 1.808,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:28 1.807,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:55 1.800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:19:23 1.810,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0284 - BATERIA 150 HP - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:25 946,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:29 946,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 940,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:20:05 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0285 - ESTATOR 24 V - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:25 155,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:30 154,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:55 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:20:42 145,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:42:01 144,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0286 - FAROL WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:25 225,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:32 224,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 224,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:21:18 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 13:42:01 219,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0287 - LAMPADA H7 24 V - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:25 47,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:18 47,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:55 47,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:22:08 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:42:01 44,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0288 - LAMPADA H7 12V WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:25 37,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:15 37,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 37,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:22:35 37,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:42:05 36,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0289 - POLIA DO ALTERNADOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:25 156,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:13 155,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 156,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 18:23:24 150,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:42:07 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0290 - ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:24 119,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:18:10 119,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 119,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:23:54 114,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:42:07 113,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0291 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO ALTERNADOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:24 78,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:07 77,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 78,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:25:37 76,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:44:10 75,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0292 - ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR DE PARTIDA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:24 44,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:09 43,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 18:26:18 40,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:44:10 39,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0293 - ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR DE PARTIDA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:24 43,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:11 43,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:26:33 40,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:44:10 39,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0294 - 1ª MOLA DIANTEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:24 308,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:12 307,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:27:33 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:44:14 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:36 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:57 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:45:17 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:38 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:00 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:17:08 299,00 04.716.288/0001-56 Válido

0295 - 1ª MOLA TRASEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:24 308,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:14 307,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:54 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:27:41 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:44:14 299,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:44:29 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:51 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:12 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 13:45:32 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:54 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:46:14 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0296 - AMORTECEDOR DIANTEIRO WB16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:24 633,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:01 632,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:54 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:28:36 627,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:39:46 550,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:44:14 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:36 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:57 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0297 - AMORTECEDOR TRASEIRO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:24 633,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:24:58 632,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:28:46 627,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:39:58 550,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:44:19 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:44:40 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:45:01 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0298 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:24 15,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:24:57 14,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:29:46 14,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:17:25 13,80 04.716.288/0001-56 Válido

0299 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:23 15,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:25:16 14,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:29:58 14,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 13:44:22 13,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0300 - BUCHA DE MOLA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:23 54,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:24:52 54,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:54 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:30:43 51,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:40:16 48,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:44:22 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0301 - MOLA MESTRE DIANTEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:23 321,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:15 321,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:53 380,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:32:09 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:01 280,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:58:58 320,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:58:58 379,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0302 - MOLA MESTRE TRASEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:23 322,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:16 322,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 380,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:32:27 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:58:58 379,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:59:21 378,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:17:48 299,00 04.716.288/0001-56 Válido

0303 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:23 401,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:17 400,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:33:23 391,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:09 385,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:05 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:59:26 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0304 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:23 401,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:18 400,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:33:32 391,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:15 380,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:05 449,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:59:26 448,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0305 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:23 276,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:20 275,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 280,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:34:22 275,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:23 265,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:08 279,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:59:29 278,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0306 - LONA DE FREIO TRASEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 421,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:22 420,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 430,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 18:34:46 416,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:08 429,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:59:29 428,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:18:00 414,00 04.716.288/0001-56 Válido

0307 - MANETE DE FREIO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 756,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:24 755,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 760,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:00:29 750,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:08 759,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 13:59:25 749,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:59:40 758,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:01 757,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0308 - MOLA DA CUICA DIANTEIRA WB 16210
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Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 153,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:25 152,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:53 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:01:31 147,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:10 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:18:14 146,00 04.716.288/0001-56 Válido

0309 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 153,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:27 152,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:01:41 147,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:32 142,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:12 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0310 - MOLA DO PATINS DO FREIO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 30,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:32:29 30,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:53 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:02:17 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 13:59:14 29,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 13:59:36 28,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:18:27 27,50 04.716.288/0001-56 Válido

0311 - REGULADOR DE FREIO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 181,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:01 181,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:53 181,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:03:28 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:40 179,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0312 - SAPATA DO FREIO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 181,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:03 181,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:53 185,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:03:37 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:44 170,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:38 184,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0313 - TAMBOR DE FREIO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 990,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:04 989,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 990,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:04:21 990,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:51 980,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 13:59:40 988,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:01 987,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:24 986,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:45 985,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0314 - VÁLVULA DE DESCARGA AR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 417,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 16:39:06 416,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 984,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:05:28 413,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:42 983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:04 982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:24 981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:00:44 980,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:14 979,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:18:47 412,00 04.716.288/0001-56 Válido

0315 - VALVULA DE FREIO (PEDAL) WB16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:22 983,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:08 982,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 983,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:05:54 975,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:45 974,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 13:59:59 981,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:20 980,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:43 979,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:14 978,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0316 - VÁLVULA REGULADORA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 742,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 16:39:09 742,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 742,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:06:17 743,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:53:59 730,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:46 741,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:07 740,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:29 739,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:00:51 738,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0317 - BRONZINA BIELA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 625,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:10 624,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:07:03 618,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:54:06 600,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:49 623,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:05 624,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:00:20 622,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0318 - BROZINA DE MANCAL - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 203,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:11 202,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:08:00 193,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:49 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:00:12 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:34 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:19:00 192,00 04.716.288/0001-56 Válido

0319 - CORREIA DO MOTOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 149,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:12 148,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:08:56 153,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 13:59:51 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:08 147,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0320 - COXIN DO MOTOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 134,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:39:13 134,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:09:34 138,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:54:15 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:52 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:00:08 133,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:00:30 132,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0321 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 661,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:47:08 660,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 660,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:10:18 650,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:56 649,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0322 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação



Página 669 de 1189

15/05/2021 - 09:56:21 584,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:47:09 583,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:10:56 580,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:54:27 570,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 13:59:56 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:18 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:40 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0323 - VIRABREQUIM - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 5.365,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:47:02 5.356,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 5.356,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:11:34 5.350,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:59:59 5.349,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:15 5.364,67 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:00:35 5.363,67 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:00:55 5.362,67 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:01:15 5.361,67 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:01:37 5.360,67 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:01:42 5.340,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:01:56 5.339,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:42 5.330,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:03:57 5.329,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:04:29 5.325,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:04:48 5.328,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:05:11 5.327,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:19:21 5.320,00 04.716.288/0001-56 Válido

0324 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:21 760,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:47:00 759,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 19:13:33 750,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:00:05 749,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0325 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:20 766,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:46:58 766,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 19:13:43 750,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:54:35 700,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:00:08 765,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0326 - BICO ENGETOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 240,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:46:57 240,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 555,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:14:23 237,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:00:07 554,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:00:25 239,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:00:40 553,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:15 552,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:46 551,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:06 550,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:02:28 549,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:48 548,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:10 547,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:30 546,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:51 545,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:04:11 544,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:04:31 543,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:04:52 542,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:05:13 541,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:05:35 236,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0327 - BOMBA ALIMENTADORA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 1.330,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:46:56 1.329,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:15:01 1.325,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:54:43 1.250,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:00:12 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:34 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:00:55 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:35 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:56 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:16 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:39 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:03:01 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:22 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0328 - BOMBA D` ÁGUA - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 426,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:46:55 425,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:52 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:15:54 420,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:00:12 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:34 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:55 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:34 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:56 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:02:18 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:39 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:00 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:22 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:19:34 418,00 04.716.288/0001-56 Válido

0329 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:20 754,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:46:53 754,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:16:29 752,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:00:12 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:33 751,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:00:48 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:01:34 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:01:57 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:18 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:02:40 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:01 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:03:22 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:03:44 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0330 - BOMBA DE OLEO MOTOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 754,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:46:50 754,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:16:47 752,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 13:54:52 745,00 15.837.895/0001-90 Válido



Página 685 de 1189

17/05/2021 - 14:00:13 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:00:32 753,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0331 - BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 1.666,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:48 1.666,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:17:36 1.650,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:11:42 1.500,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:15:39 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:00 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:25 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:49 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:09 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:31 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:17:52 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:19 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:42 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0332 - ELEMENTO BICO INGETOR - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 243,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:49 242,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:51 550,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:18:12 237,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:15:40 549,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:01 548,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:26 547,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0333 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:20 170,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:50 169,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 180,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:19:19 167,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:15:40 166,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:15:53 179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0334 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:20 85,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:51 85,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:51 180,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:20:56 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:11:50 78,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:15:43 179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:15:59 84,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0335 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 93,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:53 93,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 180,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 19:21:22 90,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:11:57 88,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:15:53 179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:08 92,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:36 91,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0336 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - WB 16210 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 60,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:55 60,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 180,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:21:47 57,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:15:46 179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:01 59,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 17:19:54 56,00 04.716.288/0001-56 Válido

0337 - FILTRO SEPARADOR AGUA - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 92,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:57 92,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:22:15 91,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:15:49 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:05 90,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0338 - MANGOTE RADIADOR INFERIOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 151,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:38 150,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 160,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:22:51 148,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:12:24 145,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:15:49 159,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0339 - RADIADOR - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:19 4.490,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:36 4.489,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 4.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:23:43 4.500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:12:50 4.450,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:15:50 4.488,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:11 4.487,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:35 4.486,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:58 4.485,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:19 4.484,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:42 4.483,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:08 4.482,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:29 4.481,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:18:51 4.480,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:15 4.479,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:52 4.478,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:13 4.477,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:34 4.476,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:20:55 4.475,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0340 - PARA BRISA DIANTEIRO LADO DIREITO/ESQUERDO - WB 16210
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 2.130,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 16:55:34 2.129,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 2.130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:24:33 2.100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:15:50 2.128,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:11 2.127,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:35 2.126,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:58 2.125,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:24 2.124,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:46 2.123,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 699 de 1189

17/05/2021 - 14:18:15 2.122,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:36 2.121,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:58 2.120,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:25 2.119,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:54 2.118,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 17:20:13 2.098,00 04.716.288/0001-56 Válido

0341 - CAIXA SATELITE COMPLETA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 3.925,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:32 3.924,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:51 3.950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:25:21 3.925,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:05 3.923,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:26 3.949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:49 3.948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:17:10 3.947,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:32 3.946,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:52 3.945,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:19 3.944,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:42 3.943,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:19:10 3.942,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:35 3.941,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:55 3.940,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:16 3.939,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:37 3.938,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:20:58 3.937,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:18 3.936,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:38 3.935,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:59 3.934,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0342 - CILINDRO DE EMBREAGEM - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 591,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 17:02:31 590,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:25:59 593,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:05 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:33 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:53 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:17:16 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:30:27 590,00 15.837.895/0001-90 Válido

0343 - COROA DO PIÃO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 1.795,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:29 1.794,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 3.200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:27:03 1.795,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:13:06 1.780,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:16:05 3.199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:33 3.198,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:53 3.197,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:16 3.196,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:38 3.195,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:03 3.194,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:18:25 3.193,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:46 3.192,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:15 3.191,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:52 3.190,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:13 3.189,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:20:34 3.188,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:54 3.187,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:15 3.186,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:37 3.185,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:57 3.184,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:22:34 3.183,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0344 - COXIN DA CAIXA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 80,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:26 80,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:27:38 75,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:05 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:23 79,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:16:37 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:20:30 74,00 04.716.288/0001-56 Válido

0345 - CRUZETA - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:19 124,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:24 123,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:28:16 117,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:09 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:23 116,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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0346 - EIXO INTERMEDIARIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 2.375,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:23 2.374,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:29:22 2.376,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:09 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:23 2.373,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:37 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:58 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:24 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:46 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:15 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:39 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:19:03 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:33 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:54 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:16 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:20:37 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:20:58 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:21:21 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0347 - EIXO PILOTO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 1.259,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:22 1.258,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:29:52 1.248,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:13:13 1.240,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 14:16:11 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:27 1.257,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:48 1.256,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:09 1.255,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:32 1.254,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:57 1.253,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:18:20 1.252,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:18:43 1.251,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:19:05 1.250,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0348 - EIXO SECUNDARIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 1.692,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:20 1.692,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:30:18 1.688,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:16:11 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:27 1.691,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:45 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:03 1.690,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 17:20:47 1.686,00 04.716.288/0001-56 Válido

0349 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 963,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:18 962,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:50 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:31:00 990,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:14 961,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:42 960,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:03 959,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:27 958,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:48 957,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:18:09 956,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:18:30 955,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:18:54 954,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:19:15 953,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:19:36 952,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:19:56 951,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:20:17 950,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0350 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 971,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:02:14 971,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:50 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:31:09 990,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:13:28 550,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:16:14 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:16:35 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:16:36 970,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:58 969,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:58 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0351 - KIT DE EMBREAGEM - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 1.681,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:08:56 1.680,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 1.700,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:31:58 1.673,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:13:40 1.650,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 14:16:45 1.699,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:07 1.698,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:32 1.697,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:52 1.696,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:15 1.695,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:18:37 1.694,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:18:58 1.693,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:25 1.692,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:19:54 1.691,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0352 - LUVA DO CARDAN - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 448,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 17:08:58 447,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:32:53 446,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:49 499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:10 498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:32 497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0353 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:18 530,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:08:59 530,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 530,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:33:22 525,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:50 524,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:03 529,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:24 528,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:17:46 527,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0354 - PONTEIRA DO CARDAN - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 348,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:01 347,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 348,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:33:49 345,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:13:47 340,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:16:53 346,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0355 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - V6 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:18 500,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:02 500,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:34:30 500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:10:11 499,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:13:55 495,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:16:53 498,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:07 497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0356 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 24,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:04 23,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:49 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:35:21 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:09:32 22,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:54 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:21:06 22,00 04.716.288/0001-56 Válido

0357 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 27,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:05 26,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:35:57 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:16:55 25,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:58 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0358 - RETENTOR DO PIÃO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 45,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:07 44,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:49 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:36:41 40,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:14:03 35,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:16:58 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0359 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:18 137,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:10 136,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 140,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:37:30 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:14:21 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:16:58 134,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:16:58 139,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:17:18 133,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:17:40 132,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0360 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 122,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:09:13 122,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:38:13 118,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:09:54 89,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:16:58 121,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:17:18 120,17 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 17:21:17 87,00 04.716.288/0001-56 Válido

0361 - ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTRENO - V6 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:17 121,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:17:14 121,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:43:43 112,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:31:54 89,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0362 - ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 201,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:17:11 201,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:18 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:44:08 193,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:27:44 88,00 15.837.895/0001-90 Válido
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0363 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 93,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:17:07 92,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:45:17 90,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:24:22 89,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:24:49 85,00 15.837.895/0001-90 Válido

0364 - ROLAMENTO DE CENTRO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 336,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:17:02 335,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 336,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:45:46 333,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:31:49 334,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:21:39 332,00 04.716.288/0001-56 Válido

0365 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 137,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:16:59 137,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:46:14 133,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:31:54 89,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0366 - ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:17 33,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:16:56 32,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:46:46 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:25:17 29,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:31:52 28,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0367 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 326,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:16:54 326,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 90,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -72,4493% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

16/05/2021 - 19:47:12 324,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:25:32 320,00 15.837.895/0001-90 Válido

0368 - SEMI EIXO - V6 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:17 790,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:16:51 789,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 790,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:47:56 780,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:31:52 788,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:32:13 787,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:32:34 786,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:21:53 778,00 04.716.288/0001-56 Válido
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0369 - TERMINAL DE DIREÇÃO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 174,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:16:49 173,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 174,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:48:36 168,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:31:52 173,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:32:08 167,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0370 - ALTENADOR (24WT) - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 1.314,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 17:16:46 1.313,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 1.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:49:15 1.312,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0371 - AUTOMÁTICO 24 V - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 419,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:27:40 418,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 415,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:50:01 415,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:00 414,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0372 - BATERIA 150 HP - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:17 960,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:27:44 959,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:50:44 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:00 949,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0373 - BUZINA 24 V - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:17 182,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:09 181,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 180,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 19:51:22 168,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:28:31 165,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:32:03 179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:56 164,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0374 - FAROL - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 173,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:11 172,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:17 172,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:51:55 170,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:32:06 169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0375 - LAMPADA H7 12 V - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 39,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:13 38,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 39,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:52:38 37,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:06 36,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0376 - LAMPADA H7 24 V - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:16 47,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:15 47,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 47,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:53:02 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:08 44,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0377 - MOTOR DO LIMPADOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 441,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:17 440,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 743 de 1189

16/05/2021 - 19:53:53 430,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:08 429,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0378 - REGULADOR 034 12 V - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 278,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:20 278,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 278,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:54:15 270,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:08 269,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0379 - REGULADOR 034 24 V - V6 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:16 391,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:21 390,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 391,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:54:39 383,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:10 382,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0380 - ROLAMENTO DIANTEIRO DO ALTERNADOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 119,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:28:23 118,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 119,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 19:55:16 114,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:13 113,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0381 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO ALTERNADOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 83,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:06 82,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 83,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:56:02 78,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:42 77,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0382 - 1ª MOLA DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:42 313,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:10 312,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:16 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:57:49 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:26:03 295,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:32:54 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:14 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:37 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:34:01 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:25 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:48 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0383 - 1ª MOLA TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 315,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:12 314,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:16 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:57:58 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:44 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:06 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:26 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:33:52 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:16 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:37 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:22:19 299,00 04.716.288/0001-56 Válido

0384 - 2ª MOLA TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 316,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:14 316,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:16 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:58:07 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:46 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:01 299,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:33:14 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:37 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:34:01 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:25 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:48 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0385 - 2ª MOLA DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 318,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:16 317,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:58:16 300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:26:27 295,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:32:46 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:06 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:27 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:33:53 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:15 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:37 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0386 - 3ª MOLA DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 208,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:17 208,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:59:11 200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:26:33 195,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:32:49 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:09 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:30 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:33:56 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:17 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:41 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0387 - 3ª MOLA TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 216,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:18 216,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 19:59:20 200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:49 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:09 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:30 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:33:56 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:17 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:34:41 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:22:31 199,00 04.716.288/0001-56 Válido

0388 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:16 411,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:19 410,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:00:07 408,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:32:49 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:05 407,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:33:20 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:46 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0389 - AMORTECEDOR TRASEIRO - V6
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Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 223,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:21 222,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:15 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:00:36 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:26:39 210,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:32:52 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:33:12 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:33:33 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0390 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 15,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:40:23 14,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:15 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:01:15 13,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:26:48 12,00 15.837.895/0001-90 Válido

0391 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 15,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:40 14,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:02:25 13,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:22:54 12,80 04.716.288/0001-56 Válido

0392 - BUCHA DE MOLA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 89,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:39 88,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:15 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:02:58 86,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:44:49 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:44:49 85,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0393 - CILINDRO MESTRE FREIO - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 739,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:37 738,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:15 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:03:49 730,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:37:29 720,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:42:52 719,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:23:06 717,00 04.716.288/0001-56 Válido

0394 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 407,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:36 406,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:04:27 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:37:35 390,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:44:51 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:12 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0395 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 410,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:35 410,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:15 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:04:38 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:37:43 399,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:44:55 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:02 397,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:23:20 395,00 04.716.288/0001-56 Válido

0396 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 27,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:34 27,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:15 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:05:29 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:44:56 24,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0397 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 30,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:33 29,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:05:54 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:39:27 26,00 15.837.895/0001-90 Válido

0398 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 262,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:31 261,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:14 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:08:44 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:37:43 240,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:00 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:23 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0399 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 265,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:30 264,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:14 270,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:09:58 251,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:00 269,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:23:33 250,00 04.716.288/0001-56 Válido

0400 - LONA DE FREIO TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 196,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:46:28 195,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:10:34 189,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:45:02 188,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:45:17 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0401 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 138,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:11 137,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:14:21 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:37:55 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:10 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 769 de 1189

0402 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 138,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:09 137,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:14:33 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:04 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:10 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0403 - MOLA DO PATINS DO FREIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 29,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:08 28,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido



Página 770 de 1189

15/05/2021 - 19:37:14 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:40:30 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:46 27,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:23:52 27,00 04.716.288/0001-56 Válido

0404 - PASTILHA DE FREIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 152,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:07 133,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 133,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:41:12 128,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:12 132,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:45:26 127,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0405 - REGULADOR DE FREIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 55,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:06 55,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 55,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:42:14 50,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:39:38 48,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:12 47,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0406 - SAPATA DO FREIO - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:40 152,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:05 151,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:14 160,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:42:40 147,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:13 145,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:12 159,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0407 - TAMBOR DE FREIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 628,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:02 628,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:14 628,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:43:13 625,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:12 627,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:33 626,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:24:03 624,00 04.716.288/0001-56 Válido

0408 - BRONZINA BIELA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 86,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:54:01 86,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:14 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:44:17 84,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:14 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:31 83,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:45:45 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:08 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0409 - BROZINA DE MANCAL - V6
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Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 101,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:53:58 100,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:44:41 91,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:39:58 89,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:16 88,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:45:30 90,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0410 - CORREIA DO MOTOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 177,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 17:53:57 177,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:13 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:45:15 175,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:20 170,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:23 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0411 - COXIN DO MOTOR - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 83,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:24 83,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:45:59 79,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:45:28 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:48 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:24:21 78,00 04.716.288/0001-56 Válido

0412 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 655,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:23 654,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 650,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:46:36 640,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:45:28 639,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0413 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:40 471,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:22 471,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:47:23 460,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:30 499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:46 459,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 14:46:00 498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:23 497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0414 - VIRABREQUIM - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 4.525,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:20 4.524,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 4.525,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:47:59 4.525,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:37 4.520,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 14:45:30 4.519,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0415 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 600,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:19 600,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:49:40 590,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:44 580,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:33 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:45:54 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:17 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:38 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0416 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 537,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:18 537,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:13 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:58:12 538,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:39:23 535,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:33 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:55 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:17 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:46:38 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:24:34 533,00 04.716.288/0001-56 Válido

0417 - BICO ENGETOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 555,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:17 554,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 240,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:58:52 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0418 - BOMBA ALIMENTADORA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 413,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:16 412,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:13 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 20:59:25 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:45:33 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:49 399,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 14:46:08 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:29 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:46:51 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:13 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:35 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:57 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:48:18 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:48:39 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0419 - BOMBA D` ÁGUA - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 426,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:14 426,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:13 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:00:17 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:38:59 390,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:33 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:45:55 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:17 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:38 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:58 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:19 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:47:42 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:48:04 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:48:24 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0420 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 1.012,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:01:12 1.012,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:12 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:00:46 420,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:39:08 410,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:45:36 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:45:57 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:46:23 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:46:45 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:06 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:25 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:47:48 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:48:10 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:48:30 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0421 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 125,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:33 124,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:02:05 120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:59:06 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:24:54 119,00 04.716.288/0001-56 Válido

0422 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:39 79,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:30 78,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:02:31 75,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:59:06 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:59:21 74,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0423 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 102,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:27 101,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:12 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:02:56 96,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:51:26 90,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:10 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0424 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 115,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:26 114,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:03:20 110,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:51:34 100,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 14:59:21 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0425 - FILTRO SEPARADOR AGUA - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:39 65,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:23 65,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:04:01 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:59:21 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:25:11 59,00 04.716.288/0001-56 Válido

0426 - MANGOTE RADIADOR INFERIOR - V6
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:38 115,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:21 114,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 115,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:04:45 110,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:51:42 105,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:23 114,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0427 - RADIADOR - V6
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 2.753,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:20 2.752,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:12 2.800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:05:28 2.750,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:52:57 2.730,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:32 2.799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:59:54 2.798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:17 2.797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:00:40 2.796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:01 2.795,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:22 2.794,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:44 2.793,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:05 2.792,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:02:28 2.791,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:49 2.790,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:10 2.789,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:31 2.788,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:52 2.787,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:04:12 2.786,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:04:32 2.785,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0428 - PARA BRISA DIANTEIRO - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 3.071,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:19 3.071,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 3.172,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:06:05 3.000,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:53:06 2.950,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 14:59:23 3.171,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:59:45 3.170,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:07 3.169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:29 3.168,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:51 3.167,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:01:14 3.166,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:36 3.165,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:59 3.164,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:20 3.163,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:42 3.162,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:03:03 3.161,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:23 3.160,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:44 3.159,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:04:05 3.158,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:04:28 3.157,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 803 de 1189

17/05/2021 - 15:04:51 3.156,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:05:11 3.155,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0429 - CAIXA SATELITE COMPLETA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 3.282,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:18 3.282,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:12 3.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:06:48 3.300,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:51:42 3.280,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:59:26 3.282,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:25:33 3.277,00 04.716.288/0001-56 Válido

0430 - CILINDRO DE EMBREAGEM - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 594,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:25:15 593,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:07:26 593,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:53:22 590,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:28 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:59:54 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:17 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:40 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0431 - COROA DO PIÃO - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 2.245,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:14 2.544,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:11 2.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:08:11 2.550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:56:32 2.240,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:34 2.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:59:57 2.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:17 2.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:00:37 2.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:58 2.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:22 2.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:43 2.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:05 2.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 808 de 1189

17/05/2021 - 15:02:29 2.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:51 2.590,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:12 2.589,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:33 2.588,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:54 2.587,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:04:15 2.586,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0432 - CRUZETA DO DARDAM - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 102,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:13 101,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:08:50 109,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:54:06 100,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:37 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0433 - EIXO INTERMEDIARIO - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:38 2.397,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:12 2.396,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:10:06 2.376,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:59:37 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 14:59:59 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:22 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:00:44 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:07 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:28 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:49 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:12 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:02:33 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:57 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:17 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:38 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:58 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:04:18 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:04:59 2.375,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:25:56 2.373,00 04.716.288/0001-56 Válido

0434 - EIXO PILOTO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 1.247,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:09 1.246,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:10:30 1.248,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:54:37 1.245,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:37 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 14:59:59 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:20 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:42 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:04 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:25 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:01:46 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:08 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:28 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:49 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:10 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:03:31 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:52 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:04:12 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0435 - EIXO SECUNDARIO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 1.679,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:07 1.678,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:11 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:10:58 1.688,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:54:45 1.670,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:40 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:02 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:22 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:00:44 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:07 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:28 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:48 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:10 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:02:31 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:02:52 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:13 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:33 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:03:54 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:04:15 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0436 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 943,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:06 942,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:11:25 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:54:52 595,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:40 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:00:01 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:22 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0437 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 943,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:05 942,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:12:06 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:52:29 599,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 14:59:42 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:41 595,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:00:54 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:26:09 594,00 04.716.288/0001-56 Válido

0438 - KIT DE EMBREAGEM - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 3.555,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:04 3.554,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -88,7482% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

16/05/2021 - 21:12:50 3.550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:03 3.545,00 15.837.895/0001-90 Válido

0439 - LUVA DO CARDAN - V6 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:38 446,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:34:02 446,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:11 450,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:13:36 446,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:56:24 440,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 14:59:48 445,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:11 444,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:34 443,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:00:54 442,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:01:16 441,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0440 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 530,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:33:59 530,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:11 530,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:14:04 525,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:11 520,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 14:59:48 529,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:12 528,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:34 527,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0441 - PONTEIRA DO CARDAN - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 347,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:50 347,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:10 347,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:14:53 345,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:00:17 346,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:26:35 343,00 04.716.288/0001-56 Válido

0442 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 456,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:48 455,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 456,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:16:52 450,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:21 445,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:00:17 454,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:42 453,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0443 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 122,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:47 122,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:18:15 120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:59:54 95,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:00:17 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:17 94,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0444 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 73,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:45 73,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:18:44 70,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:34 65,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:00:20 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0445 - RETENTOR DO EIXO PILOTO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 85,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:44 85,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:19:12 80,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:00:20 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:26:47 79,50 04.716.288/0001-56 Válido

0446 - RETENTOR DO PIÃO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 185,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:44 185,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:37:10 190,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:19:43 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:42 175,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:00:20 189,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0447 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 360,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:43 359,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 360,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:21:02 350,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:59:33 345,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:00:22 358,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:00:38 344,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0448 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 122,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:40 121,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 122,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:21:34 118,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:51 115,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:00:23 121,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0449 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 201,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:38 200,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:37:10 201,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:21:59 193,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:00:25 200,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:27:00 192,00 04.716.288/0001-56 Válido

0450 - ROLAMENTO DE CENTRO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 344,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:39:36 343,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:48 344,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:22:28 333,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 14:55:58 330,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:00:25 342,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0451 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 18:48:21 133,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 134,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:23:44 133,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:08:14 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

0452 - ROLAMENTO PONTA DO EIXO PILOTO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 29,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:20 28,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:48 30,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:24:06 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0453 - ROLAMENTO TRAZEIRO DO EIXO PILOTO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:37 329,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:19 329,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 329,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:24:34 324,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:14:45 328,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:15:40 327,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:27:21 323,00 04.716.288/0001-56 Válido

0454 - SEMI EIXO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 791,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:17 791,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 792,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:25:30 780,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:08:23 770,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:14:45 790,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:15:40 789,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:26 788,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0455 - TERMINAL DE DIREÇÃO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 166,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:16 165,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 166,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:26:09 168,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:08:34 162,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:14:36 161,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 15:14:46 165,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:14:57 160,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:13 159,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0456 - ALTENADOR (24WT) - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 1.318,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:15 1.317,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:48 1.300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:26:47 1.320,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0457 - BATERIA 150 HP - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:36 960,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:14 959,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:27:27 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:35 949,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:00 948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0458 - BUZINA 24 V - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 178,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:12 177,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:47 176,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:28:24 170,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:08:46 160,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:00 175,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0459 - LAMPADA H7 12 V - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 39,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:10 39,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 39,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:29:19 37,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:14:56 36,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0460 - LAMPADA H7 24 V - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 47,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:48:08 46,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 47,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:29:45 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:00 44,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0461 - MOTOR DO LIMPADOR - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:36 563,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:17 562,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 563,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:30:39 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:03 549,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0462 - 1ª MOLA DIANTEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 258,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:16 257,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 21:32:21 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:23 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:06 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:44 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:17:04 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:17:25 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:17:45 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:27:39 249,00 04.716.288/0001-56 Válido

0463 - 1ª MOLA TRASEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 256,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:15 256,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:32:30 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:02 240,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:15:22 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:06 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:44 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:17:03 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:17:25 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:17:45 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0464 - 2ª MOLA TRASEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:36 258,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:14 258,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:32:40 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:11 240,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:00 239,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 15:15:19 238,00 15.837.895/0001-90 Válido

0465 - 2ª MOLA DIANTEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:36 257,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:12 256,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:47 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:32:48 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:19 240,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:20 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:06 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:44 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:17:04 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:17:25 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:17:46 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0466 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 413,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:11 413,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:46 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:33:52 408,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:20 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:06 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:44 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:27:51 407,00 04.716.288/0001-56 Válido

0467 - AMORTECEDOR TRASEIRO - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:35 224,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:10 223,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:46 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:34:17 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:25 210,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:20 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:10 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:44 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0468 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 15,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:08 15,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:46 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:35:37 13,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:37 12,00 15.837.895/0001-90 Válido

0469 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 15,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:05 15,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:46 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:35:47 13,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:09:42 12,00 15.837.895/0001-90 Válido

0470 - BUCHA DE MOLA - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:35 88,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 18:58:03 87,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:46 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:36:11 86,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:29 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:28:04 85,00 04.716.288/0001-56 Válido

0471 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 417,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:05:07 416,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:46 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:37:11 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:00 395,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:48 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:26 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0472 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 417,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:05:05 416,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:46 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:37:21 400,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:12 395,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:10:18 399,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:15:48 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0473 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 194,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:05:02 193,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:46 195,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:38:18 189,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:18 185,00 15.837.895/0001-90 Válido

0474 - LONA DE FREIO TRASEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:35 194,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:25 193,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:46 195,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:38:26 189,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:28:29 187,00 04.716.288/0001-56 Válido

0475 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 142,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:24 141,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:45 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:40:00 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:29 130,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:15:51 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0476 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 142,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:23 141,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:45 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:40:08 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:57 133,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:25 132,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0477 - MOLA DO PATINS DO FREIO - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:35 34,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:21 34,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:45 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:40:38 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:38 28,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:42 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0478 - REGULADOR DE FREIO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:35 52,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:20 51,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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15/05/2021 - 19:36:45 52,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:41:05 50,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:28:41 49,50 04.716.288/0001-56 Válido

0479 - SAPATA DO FREIO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 153,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:18 152,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:45 153,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:41:33 147,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:10:46 145,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:42 152,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0480 - TAMBOR DE FREIO - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:34 621,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:04:16 620,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

15/05/2021 - 19:36:45 621,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 21:42:07 625,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:11:09 618,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:15:48 619,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:16:26 618,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0481 - BRONZINA BIELA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 91,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:45 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:16:27 90,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:43:07 84,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:13 80,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:27:52 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:16 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:40 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0482 - BROZINA DE MANCAL - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:34 93,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:45 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:16:42 93,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:43:43 91,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:27:55 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:15 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:39 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:29:00 90,00 04.716.288/0001-56 Válido
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0483 - CORREIA DO MOTOR - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 179,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:45 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:16:45 178,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:44:43 175,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:19 170,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:27:55 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0484 - COXIN DO MOTOR - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 87,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 862 de 1189

15/05/2021 - 19:36:44 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:16:51 83,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:45:35 85,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:23:09 82,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:27:57 81,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0485 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 651,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 650,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:18:57 651,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:46:19 640,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:27:57 639,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0486 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 469,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:20:06 468,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:46:57 460,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:27 450,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:00 499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:28:23 498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:45 497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0487 - VIRABREQUIM - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 4.520,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 4.520,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:21:16 4.519,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:47:32 4.525,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:43 4.515,00 04.716.288/0001-56 Válido



Página 865 de 1189

17/05/2021 - 15:27:59 4.514,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:25 4.510,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:42 4.509,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:10 4.505,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:30:25 4.504,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:10 4.502,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:31:24 4.501,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:32:28 4.500,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:32:42 4.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:33:34 4.495,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:33:47 4.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:34:20 4.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:34:43 4.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:29:14 4.490,00 04.716.288/0001-56 Válido

0488 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:34 616,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:22:07 616,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:48:24 600,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:35 590,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:01 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:23 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:44 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:07 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0489 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 542,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:30:35 542,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:48:53 538,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:23:16 535,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:01 534,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0490 - BOMBA ALIMENTADORA - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:34 360,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:32:17 359,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:49:33 350,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:42 340,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:03 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:23 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:45 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:06 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:27 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:47 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:09 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:30 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:30:51 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0491 - BOMBA D` ÁGUA - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 425,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:44 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:34:05 424,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:50:29 420,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:15 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:28:40 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:01 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:25 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:45 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:05 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:30:25 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:45 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:05 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:29:34 419,00 04.716.288/0001-56 Válido

0492 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:34 1.012,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:44 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:35:24 1.011,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:50:58 1.006,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:20:55 1.000,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:19 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:42 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:02 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:25 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:45 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:05 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:25 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:45 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:31:05 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0493 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 128,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:43 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:36:18 127,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:52:18 120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:21:01 118,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:20 129,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0494 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - V8 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:33 79,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:43 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:37:09 78,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:52:53 75,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:21:15 70,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:20 129,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0495 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 104,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:43 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 21:38:01 103,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:53:26 96,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:23 129,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:29:44 95,00 04.716.288/0001-56 Válido

0496 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 114,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:43 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:38:49 113,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:53:52 110,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:21:23 105,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:25 129,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0497 - FILTRO SEPARADOR AGUA - V8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:33 64,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:43 130,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:39:25 63,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:54:19 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:25 129,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:40 59,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0498 - RADIADOR - V8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 2.813,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:43 2.820,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:40:14 2.812,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:55:00 2.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:21:39 2.780,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:34 2.811,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:58 2.810,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:19 2.809,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:39 2.808,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:05 2.807,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:25 2.806,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:46 2.805,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0499 - PARA BRISA DIANTEIRO - V8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 3.057,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:43 2.057,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:41:02 3.057,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:55:36 3.050,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:21:30 2.055,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:31 2.054,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:11 2.050,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:29:28 2.049,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0500 - CAIXA SATELITE COMPLETA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 3.935,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:43 3.950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:47:20 3.934,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:56:17 3.925,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:21:47 3.900,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:34 3.933,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:28:54 3.932,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:15 3.931,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:35 3.930,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:57 3.929,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:20 3.928,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0501 - CILINDRO DE EMBREAGEM - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:33 771,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:43 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 21:51:13 770,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:57:37 765,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:06 740,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:42 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:07 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:28 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:51 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0502 - COROA DO PIAO AGRALE
Data Valor CNPJ Situação



Página 886 de 1189

15/05/2021 - 09:56:33 2.560,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:51:55 2.559,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:58:18 2.550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:13 2.400,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:42 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:07 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:28 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:51 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:12 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:32 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:53 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:14 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:31:35 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:55 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:32:15 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:32:35 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:32:57 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:33:17 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0503 - JOGO PLANETARIA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 627,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 627,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:52:26 627,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:58:42 620,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:42 626,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:02 625,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:25 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:30:07 618,00 04.716.288/0001-56 Válido

0504 - KIT DE EMBREAGEM - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 3.572,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 3.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:53:15 3.571,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 21:59:23 3.550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:21 3.500,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:28:45 3.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:07 3.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:28 3.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:51 3.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:12 3.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:30:32 3.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:53 3.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:14 3.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:35 3.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:31:55 3.590,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:32:15 3.589,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:32:36 3.588,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:32:57 3.587,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:33:18 3.586,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:33:39 3.585,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:34:01 3.584,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:34:22 3.583,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:34:43 3.582,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:35:06 3.581,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:35:26 3.580,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0505 - LUVA DO CARDAN - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:41 461,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 470,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:53:56 460,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:00:14 446,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:28:45 445,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:29:00 444,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 15:29:15 443,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:29:32 442,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 15:29:47 441,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:30:02 440,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 15:30:17 439,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0506 - PONTEIRA DO CARDAN - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 344,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:42 344,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:54:25 343,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:00:38 345,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:28 340,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:45 342,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0507 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 29,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:54:54 28,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:01:43 29,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:13 27,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:30:16 27,00 04.716.288/0001-56 Válido

0508 - PRISIONERO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:32 29,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:55:21 28,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:01:54 29,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:35 27,00 15.837.895/0001-90 Válido

0509 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 40,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:55:48 39,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:02:39 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:41 38,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:28:50 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0510 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 44,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:42 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 21:56:28 43,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:03:05 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:22:49 41,50 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:28:50 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0511 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:32 351,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:41 351,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:00:09 350,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:04:44 350,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:41:41 349,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:03 348,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:30:37 346,00 04.716.288/0001-56 Válido

0512 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 122,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 901 de 1189

15/05/2021 - 19:36:41 122,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:00:34 121,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:05:14 118,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:35:45 115,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:41:46 121,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0513 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTRENO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 115,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:41 115,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:00:57 114,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:05:43 112,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:36:04 110,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:41:46 111,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0514 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:32 329,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:41 329,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:01:20 328,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:06:10 330,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:41:46 327,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0515 - ROLAMENTO CUDO DIANTERO EXTRENO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:32 168,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:41 168,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:01:45 168,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:06:36 156,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:41:49 167,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:30:49 155,00 04.716.288/0001-56 Válido

0516 - ROLAMENTO DE CENTRO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 312,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:41 312,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 22:02:26 311,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:07:02 301,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:35:56 300,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:41:49 310,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0517 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 202,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:41 168,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:03:01 202,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:07:30 193,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:36:13 165,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:41:49 167,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0518 - SEMI EIXO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:31 835,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 840,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:03:42 834,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:08:15 820,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:36:18 810,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:41:49 839,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:10 838,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:32 837,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:42:55 836,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0519 - TERMINAL DE DIREÇÃO - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 218,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 218,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:04:20 217,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:08:59 213,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:41:58 217,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:31:04 212,00 04.716.288/0001-56 Válido

0520 - BATERIA 150 HP - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:31 960,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 950,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:04:45 959,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:09:43 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:57 949,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:41:58 948,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0521 - 1ª MOLA DIANTEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 260,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 22:07:08 260,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:11:19 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:00 240,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:03 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:25 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:46 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:43:07 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:43:45 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:44:06 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0522 - 1ª MOLA TRASEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 260,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:07:44 260,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:11:29 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:38 245,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:42:05 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:21 244,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0523 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 413,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:08:11 413,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:12:22 408,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:04 400,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:05 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:42:28 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:49 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0524 - AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 237,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:08:49 236,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:12:47 240,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:38:35 235,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:42:08 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:32 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:56 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:31:26 234,00 04.716.288/0001-56 Válido

0525 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 17,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:40 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:09:11 16,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:14:14 15,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:10 13,00 15.837.895/0001-90 Válido

0526 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 16,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:40 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:09:29 16,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:14:25 15,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:19 14,00 15.837.895/0001-90 Válido

0527 - BUCHA DE MOLA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 99,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:39 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:09:48 99,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:14:54 89,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:24 85,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:10 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0528 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 196,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:10:17 196,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:15:50 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:42:12 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:31:38 189,00 04.716.288/0001-56 Válido

0529 - LONA DE FREIO TRASEIRA - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:31 196,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:10:40 196,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:16:01 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:29 185,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:12 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0530 - MANETE DE FREIO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:31 560,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 560,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:11:01 559,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:16:42 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:42:14 558,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:36 557,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:31:52 548,00 04.716.288/0001-56 Válido

0531 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 115,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:39 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:16:28 114,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:17:44 100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:37:59 98,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:28 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0532 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 157,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:16:59 156,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:18:14 156,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:42:32 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:32:11 155,00 04.716.288/0001-56 Válido

0533 - SAPATA DO FREIO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 154,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 155,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:17:37 153,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:18:51 147,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:38:39 145,00 15.837.895/0001-90 Válido

0534 - TAMBOR DE FREIO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 631,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:39 631,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:18:08 631,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:19:37 620,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:38:10 618,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:32 617,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0535 - BRONZINA BIELA - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 94,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:18:42 94,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:20:26 89,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:38:48 87,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:42:32 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:56 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:43:17 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0536 - BROZINA DE MANCAL - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 102,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:39 625,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 22:19:14 101,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:20:57 96,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:42:36 624,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:42:58 623,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:43:20 622,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:32:23 95,00 04.716.288/0001-56 Válido

0537 - CORREIA DO MOTOR - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 183,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:39 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:19:53 182,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:21:44 175,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:38:57 172,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:36 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0538 - COXIN DO MOTOR - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 833,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:20:58 832,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:22:30 820,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:38:20 298,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:42:38 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0539 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 502,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:21:35 501,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:23:05 492,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:39:02 490,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:42:38 499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:43:00 498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:43:20 497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0540 - VIRABREQUIM - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 4.511,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 4.511,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:22:17 4.511,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:23:47 4.525,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:40:03 4.505,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:42:39 4.504,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:43:05 4.500,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:43:21 4.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:44:55 4.498,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:45:08 4.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:45:37 4.495,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:45:51 4.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:46:14 4.492,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:46:30 4.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:47:35 4.490,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:47:49 4.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:48:13 4.485,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:48:32 4.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:48:53 4.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:49:15 4.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:32:38 4.480,00 04.716.288/0001-56 Válido

0541 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 538,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:38:40 537,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:24:48 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:34 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:54:57 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:17 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:37 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:44:41 535,00 15.837.895/0001-90 Válido

0542 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 540,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:38 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:39:07 539,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:24:57 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:35 538,50 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 15:54:55 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:17 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:37 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:55:59 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0543 - BOMBA D` ÁGUA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 474,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:39:34 473,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:25:47 465,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:38 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:54:59 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:21 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:42 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:05 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:30 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:56:51 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:57:13 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:57:34 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:59:14 460,00 15.837.895/0001-90 Válido

0544 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 185,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:38 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:40:01 184,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:27:48 186,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:49:23 183,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:38 209,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:32:58 183,00 04.716.288/0001-56 Válido

0545 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 83,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:40:23 83,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:28:19 85,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:54:40 209,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:45:03 82,00 15.837.895/0001-90 Válido

0546 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:15 115,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - O preço ofertado se encontra -82,0862% a abaixo do valor
de referência, tornando-se inexequível, afim de não prejudicar a
competitividade, a proposta será desconsiderada;

15/05/2021 - 22:40:45 114,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:28:51 113,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:44 112,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0547 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 208,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:38 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:41:04 207,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:29:20 200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:44 209,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:33:09 199,00 04.716.288/0001-56 Válido

0548 - FILTRO SEPARADOR AGUA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 126,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:41:43 126,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:29:48 125,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:54:44 209,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:33:19 124,00 04.716.288/0001-56 Válido

0549 - RADIADOR - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 3.099,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 3.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:43:02 3.098,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:30:30 3.100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:52 3.097,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0550 - PARA BRISA DIANTEIRO - AGRALE -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:14 2.990,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 2.990,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:43:55 2.989,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:31:20 2.990,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:54:52 2.988,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0551 - CORREIA - AGRALE
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 175,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:38 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:47:40 174,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido
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16/05/2021 - 22:32:06 175,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:55:12 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:46:04 173,00 15.837.895/0001-90 Válido

0552 - CAIXA SATELITE COMPLETA -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 4.196,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 4.200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:48:27 4.196,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:32:53 4.200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:09 4.190,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:55:15 4.189,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:42 4.185,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:56:59 4.184,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:57:50 4.180,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:58:07 4.179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:58:29 4.175,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:33:41 4.170,00 04.716.288/0001-56 Válido

0553 - CILINDRO DE EMBREAGEM - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 765,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:48:55 764,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:34:39 765,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:07 740,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:55:15 749,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:38 748,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:59 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:24 746,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0554 - COXIN DA CAIXA -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 148,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:37 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:49:21 147,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:35:17 150,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:55:17 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:33 146,83 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 15:55:48 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0555 - CRUZETA DO CARDAM - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 106,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:37 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:49:44 105,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:35:56 109,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:17 100,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:18 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0556 - KIT DE EMBREAGEM -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 1.826,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 1.850,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:50:18 1.826,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:36:41 1.830,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:32 1.825,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:55:21 1.849,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:42 1.848,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:06 1.847,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:30 1.846,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:51 1.845,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:57:13 1.844,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:57:34 1.843,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:57:56 1.842,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:33:59 1.823,00 04.716.288/0001-56 Válido

0557 - LUVA DO CARDAN - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:42 486,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 945 de 1189

15/05/2021 - 19:36:37 490,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:50:53 486,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:37:29 490,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:24 480,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:21 489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:43 488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:05 487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0558 - PONTEIRA DO CARDAN - W8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:14 414,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 414,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:51:18 413,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:38:08 412,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:55:24 412,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:41 411,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0559 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 45,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:37 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:51:39 44,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:39:30 42,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:29 40,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:24 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0560 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 53,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:52:01 52,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:40:00 45,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 15:55:28 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:34:15 44,50 04.716.288/0001-56 Válido

0561 - ROLAMENTO DE CENTRO -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 308,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 308,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:55:40 308,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:41:09 301,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:43 298,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:31 307,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:55:51 306,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0562 - ROLAMENTO DO PIÃO DIANTEIRO -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:14 270,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 210,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:56:42 269,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:41:39 220,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0563 - SEMI EIXO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 804,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:37 805,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:57:21 803,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:42:37 793,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:48 790,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:35 802,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:56 801,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0564 - TERMINAL DE DIREÇÃO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 173,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:37 173,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:57:47 172,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:43:22 168,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:55:35 172,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:35:04 167,00 04.716.288/0001-56 Válido

0565 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 413,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:37 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:58:40 412,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:44:03 408,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:52:56 405,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:55:38 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:55:59 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 15:56:24 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0566 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 16,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 22:59:12 15,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:44:54 15,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:55:39 14,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0567 - BUCHA DE MOLA -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 88,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 22:59:49 87,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:45:25 86,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:53:00 84,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:39 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0568 - MOLA MESTRE DIANTEIRA - W8 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:13 262,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:00:16 261,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:46:38 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:53:07 199,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:35:25 198,00 04.716.288/0001-56 Válido

0569 - MOLA MESTRE TRASEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 262,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:00:42 261,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:46:47 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:53:07 198,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 15:55:43 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0570 - CUICA DE FREIO DIANTEIRA -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 403,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:01:07 403,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:47:29 396,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 15:53:17 394,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 15:55:43 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 15:56:06 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0571 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 403,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:04:12 403,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:48:29 396,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:04:54 390,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:08:35 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:08:59 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0572 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 27,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:04:46 27,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:49:17 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0573 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 30,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:36 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:05:06 29,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:49:41 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:02 25,00 15.837.895/0001-90 Válido

0574 - LONA DE FREIO DIANTEIRA -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 195,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:05:36 195,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:50:35 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:07:24 165,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:08:41 169,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0575 - LONA DE FREIO TRASEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:13 195,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 170,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:06:29 195,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:50:44 190,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0576 - MOLA DA CUÍCA DIANTEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:13 140,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:07:11 140,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:51:46 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:08:42 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:35:49 134,00 04.716.288/0001-56 Válido

0577 - MOLA DA CUÍCA TRASEIRA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 141,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:07:42 141,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:51:55 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:09 130,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:08:48 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0578 - MOLA DO PATINS DO FREIO - W8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:12 29,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:08:07 28,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:53:00 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:07:53 27,00 15.837.895/0001-90 Válido

0579 - REGULADOR DE FREIO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 45,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:12:14 45,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:53:24 50,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:14 40,00 15.837.895/0001-90 Válido

0580 - SAPATA DO FREIO - W8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:12 155,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 155,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:12:44 154,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:54:06 152,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:08:48 154,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:36:08 151,00 04.716.288/0001-56 Válido

0581 - TAMBOR DE FREIO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 642,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:36 642,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 23:17:18 642,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:54:59 638,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:26 635,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:09:00 641,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:22 640,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:46 639,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0582 - CORREIA DO MOTOR - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 184,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:35 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:18:04 184,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:55:48 179,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:08:11 178,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:08:59 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:08:59 177,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0583 - COXIN DO MOTOR W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 90,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 965 de 1189

15/05/2021 - 23:18:33 90,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:56:27 90,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:31 85,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:08:59 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:22 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0584 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 660,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 650,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:19:06 659,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:57:03 650,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:01:51 649,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:08:59 648,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0585 - KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 504,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:20:17 504,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:57:37 498,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:37 495,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:08:33 494,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:36:28 492,00 04.716.288/0001-56 Válido

0586 - VIRABREQUIM - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:42 4.510,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:35 4.510,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:20:59 4.510,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:58:16 4.500,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:09:06 4.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0587 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 554,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:21:30 553,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:59:29 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:08:22 548,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:09:06 547,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0588 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 555,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:21:58 554,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 22:59:40 550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:53 540,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:09:06 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:28 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:09:49 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:13 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0589 - BOMBA ALIMENTADORA -W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 608,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:22:30 607,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:00:20 600,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:09:08 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:31 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:53 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:14 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:36 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:10:56 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:17 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:38 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:59 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:15 598,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:36:47 596,00 04.716.288/0001-56 Válido

0590 - BOMBA D` ÁGUA - W8
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:12 707,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:23:01 707,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:01:41 705,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:05:59 700,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:09:08 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:31 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:09:53 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:10:15 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:36 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:57 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:17 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:38 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:11:59 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0591 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 1.111,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:26:05 1.110,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:03:16 1.100,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:09:01 1.050,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:31 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:31 1.099,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 16:10:52 1.098,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:11:11 1.097,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:11:33 1.096,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:11:56 1.095,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:12:17 1.094,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:12:37 1.093,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 16:12:58 1.092,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0592 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:12 79,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:26:27 78,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:03:57 75,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:06:12 70,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:31 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0593 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - W8 -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:11 98,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:35 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:26:59 97,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:05:04 96,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:10:32 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:37:06 95,00 04.716.288/0001-56 Válido

0594 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - W8 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 113,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 23:27:36 113,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:05:35 110,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:06:27 105,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:31 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0595 - FILTRO SEPARADOR AGUA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 65,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:28:04 65,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:06:00 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:09:09 55,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:33 64,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:10:55 63,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:14 62,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:36 61,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:59 60,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0596 - PARA BRISA DIANTEIRO - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 3.056,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:34 3.057,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:28:49 3.056,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:06:39 3.050,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:06:41 3.030,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:33 3.049,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:55 3.048,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:15 3.047,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:11:36 3.046,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:59 3.045,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:20 3.044,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:41 3.043,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:02 3.042,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:13:25 3.041,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:45 3.040,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0597 - CORREIA - W8
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 184,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:30:05 183,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:07:17 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:10:36 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:37:19 179,00 04.716.288/0001-56 Válido

0598 - CAIXA SATELITE COMPLETA - 15190WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 6.424,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 6.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:31:39 6.423,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:08:00 6.413,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:06:53 6.410,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:38 6.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:10:59 6.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:21 6.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:41 6.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:03 6.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:27 6.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:12:48 6.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:08 6.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:31 6.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:52 6.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:14:12 6.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:14:34 6.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:14:56 6.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:15:15 6.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:15:41 6.485,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:16:58 6.484,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:17:19 6.483,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:17:40 6.482,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:18:03 6.481,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:18:06 6.400,00 15.837.895/0001-90 Válido

0599 - CILINDRO DE EMBREAGEM - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 646,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:34 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:32:15 645,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:08:39 638,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:09:18 635,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:10:38 644,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:10:59 643,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:21 642,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 989 de 1189

17/05/2021 - 16:11:41 641,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:03 640,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0600 - COROA DO PIÃO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 4.235,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 1.800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:33:26 4.234,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:09:14 4.240,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:07:04 1.790,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:10:41 1.799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:02 1.798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:23 1.797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:11:46 1.796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:12 1.795,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:12:32 1.794,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:12:53 1.793,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:26 1.792,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:13:46 1.791,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0601 - COXIN DA CAIXA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 137,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:34 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:37:32 136,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:11:48 138,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:18:02 135,50 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:14 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:24:35 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:37:38 135,00 04.716.288/0001-56 Válido

0602 - CRUZETA CARDAN - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 137,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:34 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:37:59 136,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:12:31 138,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:18:22 135,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:24:14 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0603 - EIXO INTERMEDIARIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:42 1.672,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 1.700,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:38:35 1.672,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:13:55 1.688,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:19:08 1.670,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:24:17 1.669,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0604 - EIXO PILOTO - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 2.655,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:39:08 2.655,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:14:20 2.652,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:18:33 2.450,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:24:19 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:24:41 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:03 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:23 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:46 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:07 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:26:31 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:53 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:14 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:35 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:56 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 997 de 1189

17/05/2021 - 16:28:18 2.488,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:28:38 2.487,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:28:59 2.486,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0605 - EIXO SECUNDARIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:11 1.636,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 2.500,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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15/05/2021 - 23:39:45 1.635,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:14:46 1.645,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:18:29 1.634,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:19 2.499,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:24:41 2.498,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:03 2.497,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:24 2.496,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:25:45 2.495,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:07 2.494,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:31 2.493,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:53 2.492,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:14 2.491,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:27:35 2.490,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:56 2.489,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:28:16 1.630,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:37:51 1.628,00 04.716.288/0001-56 Válido

0606 - ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 958,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:40:19 957,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:15:25 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:18:41 590,00 15.837.895/0001-90 Válido



Página 1001 de 1189

17/05/2021 - 16:24:21 589,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0607 - ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 958,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:40:42 957,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:15:34 950,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:19:16 590,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:24:21 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:24:43 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:05 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0608 - KIT DE EMBREAGEM - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 5.738,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:34 5.738,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:41:38 5.737,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:16:35 5.715,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:21 5.714,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 16:24:35 5.713,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:24:51 5.712,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:25:05 5.711,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:21 5.710,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:25:36 5.709,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:25:52 5.708,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:26:07 5.707,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:22 5.706,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0609 - LUVA DO CARDAN - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 775,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 775,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:42:17 774,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:17:21 776,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:18:46 773,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:24:24 772,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:38 770,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:25:52 771,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:38:07 769,00 04.716.288/0001-56 Válido

0610 - LUVA SAIDA CAIXA DE MARCHA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 712,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 720,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:43:25 712,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:17:44 713,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:19:40 710,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:24:24 719,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:24:45 718,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:05 717,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:25 716,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0611 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 30,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:33 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:46:20 29,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:19:06 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:19:33 28,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:24:30 27,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0612 - PONTEIRA DO CARDAN - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 682,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 685,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:46:58 682,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:19:42 676,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:20:27 670,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:24:32 681,17 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0613 - REPARO CAIXA SATELITE - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 1.826,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 1.826,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:47:23 1.825,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:20:21 1.819,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:32 1.818,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:26 1.815,00 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:26:41 1.817,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:03 1.816,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:38:28 1.813,00 04.716.288/0001-56 Válido

0614 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 85,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:47:50 84,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:21:23 79,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:20:17 78,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:24:35 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0615 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 63,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:48:18 63,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:21:57 59,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:20:36 57,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:24:35 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:24:36 56,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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0616 - RETENTOR DO PIÃO - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 130,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:33 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:48:46 129,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:22:28 120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:21:00 95,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:24:37 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0617 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 584,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:32 584,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:49:13 583,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:23:40 575,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:41 582,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:03 581,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:38:41 574,00 04.716.288/0001-56 Válido

0618 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:10 284,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:32 284,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:49:43 283,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:24:07 280,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:46 282,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:38:55 279,00 04.716.288/0001-56 Válido

0619 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERO 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 355,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 355,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:50:08 355,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:24:38 351,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:20:48 350,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:24:46 354,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:24:47 349,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:25:09 353,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0620 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTRENO 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 173,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 173,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

15/05/2021 - 23:50:33 172,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:25:03 165,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:21:22 160,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:24:46 172,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0621 - ROLAMENTO DE CENTRO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 368,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 368,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:37:39 367,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:30:01 363,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:55 366,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:39:14 362,00 04.716.288/0001-56 Válido

0622 - SEMI EIXO - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:09 2.190,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 2.190,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:37:53 2.190,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:30:47 2.182,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:57 2.181,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:12 2.180,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:25:25 2.179,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:25:41 2.178,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0623 - TERMINAL DE DIREÇÃO 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 195,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 195,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:38:15 194,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:31:29 191,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:23:09 190,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:25:12 189,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:25:25 194,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0624 - FAROL - 15190 WOLKS
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Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 402,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:38:27 401,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:32:06 396,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:24:59 395,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0625 - 1ª MOLA DIANTEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 265,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 09:38:40 264,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:33:19 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:22:02 245,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:25:15 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:37 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:57 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:18 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03



Página 1020 de 1189

17/05/2021 - 16:26:39 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:27:01 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0626 - 1ª MOLA TRASEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 265,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:38:58 264,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:33:29 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:25:03 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:23 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:46 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:07 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:27 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:26:49 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:39:26 249,00 04.716.288/0001-56 Válido

0627 - 2ª MOLA TRASEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 255,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 1.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:39:10 254,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:33:37 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:22:25 245,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:25:05 1.099,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:25:25 1.098,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:46 1.097,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:07 1.096,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:27 1.095,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:26:49 1.094,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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0628 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 636,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:39:23 635,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:35:00 627,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0629 - AMORTECEDOR TRASEIRO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 636,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:39:39 635,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:35:19 627,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:22:47 595,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:25:09 599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:32 598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:25:52 597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0630 - BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 17,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 09:39:55 16,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:36:04 15,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:39:40 14,80 04.716.288/0001-56 Válido

0631 - BORRACHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 17,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:32 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:53 16,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:36:54 15,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:31:21 13,00 15.837.895/0001-90 Válido

0632 - BUCHA DE MOLA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 19:36:31 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:52 63,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:39:16 60,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:36:41 58,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:39:07 62,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:27 61,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:49 60,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0633 - CUICA DE FREIO TRASEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 395,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 400,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 09:45:48 394,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:39:54 391,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:31:32 389,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:39:12 399,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:35 398,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0634 - DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:09 26,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:44 25,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:40:40 25,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:40:02 24,70 04.716.288/0001-56 Válido

0635 - DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:08 28,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 35,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:38 28,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:41:09 28,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:31:38 27,00 15.837.895/0001-90 Válido

0636 - LONA DE FREIO DIANTEIRA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 274,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 280,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:35 273,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:41:55 275,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:39:15 272,83 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0637 - MOLA DO PATINS DO FREIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 33,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 50,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:32 33,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:42:55 30,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:40:18 29,80 04.716.288/0001-56 Válido

0638 - REGULADOR DE FREIO - 15190 WOLKS -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 286,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:31 286,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:29 285,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:43:21 288,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:32:10 284,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:39:18 284,50 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:40:34 283,00 04.716.288/0001-56 Válido

0639 - SAPATA DO FREIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 182,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 185,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:24 182,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:43:54 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:31:47 178,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:39:18 184,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0640 - TAMBOR DE FREIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 986,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 986,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:45:19 986,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:44:33 990,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:36:32 984,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:39:20 983,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:42 980,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:39:57 982,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:18 981,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0641 - CORREIA DO MOTOR - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 173,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:23 172,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:45:12 160,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:09 158,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:39:32 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0642 - COXIN DO MOTOR - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 173,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:21 172,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:45:50 172,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:16 170,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:36:09 169,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:40:55 168,00 04.716.288/0001-56 Válido

0643 - ESTICADOR DA CORREIA DO TENSOR - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 661,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:36:31 650,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:19 660,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:46:41 650,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:01 649,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:23 645,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:39:35 644,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0644 - BARRA DE DIREÇAO CENTRAL - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 610,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:16 610,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:47:28 600,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:39:35 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:55 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:15 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:37 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:41:09 598,00 04.716.288/0001-56 Válido

0645 - BARRA DE DIREÇAO LATERAL - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:08 790,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:31 800,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:15 789,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:47:57 790,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:39:37 799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:59 798,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:20 797,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:40:41 796,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:52:36 785,00 15.837.895/0001-90 Válido

0646 - BOMBA ALIMENTADORA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 1.568,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:14 1.567,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:48:37 1.550,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:39:37 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:39:54 1.549,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 16:40:08 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:28 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:48 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:41:09 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:41:29 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:41:53 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:42:14 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:42:35 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0647 - BOMBA D` ÁGUA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:08 1.686,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 09:51:12 1.685,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:50:05 1.688,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:32:49 1.595,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:39:37 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0648 - BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 860,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 1.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:11 859,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:50:35 850,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:32 840,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:39:41 1.599,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:40:03 1.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:23 1.597,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:43 1.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:41:04 1.595,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:41:25 1.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:41:45 1.593,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:42:07 1.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:42:27 1.591,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0649 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 170,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 09:51:08 170,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:51:24 167,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:36:17 165,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:39:41 166,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0650 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 85,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:51:02 85,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:51:50 82,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:40 80,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:39:43 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0651 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 460 - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:07 210,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:56:45 210,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:52:50 200,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:33:45 199,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:41:28 198,00 04.716.288/0001-56 Válido

0652 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 118,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:56:47 117,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:53:18 116,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:03 114,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:39:55 199,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0653 - FILTRO SEPARADOR AGUA - 15190 WOLKS
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 211,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 200,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:56:49 210,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:53:52 204,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

0654 - CAIXA SATELITE COMPLETA - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 4.071,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33



Página 1047 de 1189

15/05/2021 - 19:36:30 4.100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:57:02 4.071,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:54:42 4.000,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:39:57 3.999,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0655 - CILINDRO DE EMBREAGEM VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 771,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:36:30 750,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:57:05 771,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:55:20 765,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:35:49 748,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:39:57 747,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:12 746,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0656 - COROA DO PIÃO - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 3.116,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:10 2.600,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:57:07 3.116,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:56:05 3.000,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:40:02 2.599,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 16:40:18 2.598,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:33 2.597,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:40:48 2.596,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:41:03 2.595,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:41:18 2.594,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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17/05/2021 - 16:41:35 2.593,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:41:49 2.592,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:42:06 2.591,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:42:20 2.590,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:42:36 2.589,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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17/05/2021 - 16:42:50 2.588,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:43:05 2.587,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

17/05/2021 - 16:43:20 2.586,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:43:35 2.585,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

0657 - CRUZETA DO CARDAM WOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 135,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:37:10 150,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:57:08 134,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:56:51 135,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:03 133,00 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:40:00 149,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:41:39 132,00 04.716.288/0001-56 Válido

0658 - COXIN DA CAIXA - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:07 153,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:10 300,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:57:10 152,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:57:30 150,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:15 148,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:40:03 299,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:23 298,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0659 - KIT DE EMBREAGEM - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 1.805,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 1.900,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:56:26 1.804,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:58:08 1.800,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido
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17/05/2021 - 16:40:03 1.799,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0660 - LUVA DO CARDAN - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 260,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 270,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:56:15 260,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

16/05/2021 - 23:58:49 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:35:42 248,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:40:03 269,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 16:40:19 247,00 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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0661 - PONTEIRA DO CARDAN - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 260,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 260,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:57:57 260,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:05:00 250,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:29 240,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:40:10 259,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0662 - PRISIONERO P/ RODA DIANTEIRA COM PORCA - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 32,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:37:09 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:58:51 31,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:05:55 29,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 17:42:16 28,50 04.716.288/0001-56 Válido

0663 - PRISIONERO P/ RODA TRASEIRA COM PORCA - VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 32,33 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 45,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:58:45 31,83 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:06:30 29,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:35 27,00 15.837.895/0001-90 Válido

0664 - RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA - VOLARE 4X4 -
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:42 124,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33
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15/05/2021 - 19:37:09 250,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:59:20 123,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:07:25 120,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:35:21 118,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:40:12 117,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0665 - RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 61,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 250,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 09:59:44 60,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:07:57 58,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:42 56,00 15.837.895/0001-90 Válido
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17/05/2021 - 16:40:15 249,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0666 - RETENTOR DO EIXO PILOTO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 252,67 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 250,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 10:00:11 252,17 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:08:59 248,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:40:16 249,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

17/05/2021 - 17:42:32 247,00 04.716.288/0001-56 Válido

0667 - RETENTOR DO PIÃO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação
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15/05/2021 - 09:56:30 185,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 100,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 10:00:54 184,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:09:31 180,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:48 97,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:40:16 99,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0668 - ROLAMENTO CAIXA SATELITE VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 332,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 332,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03
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16/05/2021 - 10:01:22 331,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:10:20 324,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:35:27 320,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:40:18 319,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

0669 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO VOLARE 4X4
Data Valor CNPJ Situação

15/05/2021 - 09:56:30 201,00 (proposta) 05.679.879/0002-44 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2
COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não
atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s)
deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo
no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s),
deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma
reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e
9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 13:02:33

15/05/2021 - 19:37:09 173,00 (proposta) 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

16/05/2021 - 10:01:50 200,50 (proposta) 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 00:10:51 193,00 (proposta) 04.716.288/0001-56 Válido

17/05/2021 - 16:34:54 170,00 15.837.895/0001-90 Válido

17/05/2021 - 16:40:18 172,00 03.837.406/0001-11 Cancelado - Após análise dos documentos de habilitação da empresa
E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos
subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG,
CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário
deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes;
9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro
prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional
Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 -
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo
site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a
RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital
exige. 18/05/2021 12:55:03

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo
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2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
11:18

Charles Maikel
Coelho

54211082 SSP/PR 29/07/1988 - RG

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
11:19

Charles Maikel
Coelho

02183913908 - - - CPF

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
11:21

Charles Maikel
Coelho

05679879000244 RECEITA
FEDERAL

06/05/2021 - CNPJ

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
11:22

Charles Maikel
Coelho

702021080516393-8 RECEITA
ESTADUAL

15/04/2021 12/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
11:24

Charles Maikel
Coelho

2021041201542599598076 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

05/05/2021 09/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
11:26

Charles Maikel
Coelho

12772187/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

16/04/2021 12/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
12:16

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

572.099.012-72 - - - CPF

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
12:27

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

03.837.406/0001-11 RFB 24/05/2000 - CNPJ

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:06

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

702021080434779-2 /
702021080434780-6

SECRETÁRIA DE
ESTADO DA
FAZENDA - GOV.
DO EST. PA

18/03/2021 14/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:15

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

2021040901224168276784 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

13/05/2021 06/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:22

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

14297787/2021 PODER
JUDICIÁRIO -
JUSTIÇA DO
TRABALHO

29/04/2021 25/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:25

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

03171108064131 TJ ESTADO DO
PARÁ FÓRUM
CIVIL DA
COMARCA DE
ALTAMI

17/03/2021 15/06/2021 Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:30

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- - 05/06/2019 - Contrato Social

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:34

Charles Maikel
Coelho

04191008189048 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DO
PARÁ

19/04/2021 18/07/2021 Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:35

Charles Maikel
Coelho

- - 24/03/2021 - Contrato Social

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:40

Charles Maikel
Coelho

- PESSOA
JURIDICA
05.543.170/0001-
36

06/05/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:41

Charles Maikel
Coelho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ALTAMIRA

16/04/2021 14/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:42

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

13/05/2021 10/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:45

Charles Maikel
Coelho

- JUCEPA 13/05/2021 12/06/2021 Certidão específica,
emitida pela junta
Comercial da sede da
licitante, devidamente
atualizada

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:45

Charles Maikel
Coelho

- JUCEPA 13/05/2021 12/06/2021 Certidão específica,
emitida pela junta
Comercial da sede da
licitante, devidamente
atualizada

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:47

Charles Maikel
Coelho

- CORPO DE
BOMBEIROS

06/01/2021 07/01/2022 Autovistoria do Corpo
de Bombeiros

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:48

Charles Maikel
Coelho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ALTAMIRA

08/03/2021 06/06/2021 Licença de
Funcionamento emitida
pela sede da licitante

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:49

Charles Maikel
Coelho

- SEFAZ 06/05/2021 - Ficha de Inscrição
Cadastral - FIC

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:49

Charles Maikel
Coelho

- - - - Balanço Patrimonial

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
13:52

Charles Maikel
Coelho

- RECEITA
FEDERAL

25/03/2021 21/09/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União
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E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
13:53

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- SECRETÁRIA DA
RECEITA
FEDERAL PGFN

22/12/2020 20/06/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

13/05/2021 -
14:02

Charles Maikel
Coelho

- - - - Outros documentos

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
15:26

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- - - - Balanço Patrimonial

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
15:42

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- SECRETÁRIA DO
ESTADO DA
FAZENDA - GOV.
DO EST. PA

13/05/2021 - Ficha de Inscrição
Cadastral - FIC

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
15:46

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- PREFEITURA DE
MEDICILANDIA
PA

26/01/2021 31/12/2021 Licença de
Funcionamento emitida
pela sede da licitante

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
15:50

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- JUCEPA PA GOV. 22/04/2021 22/05/2021 Certidão específica,
emitida pela junta
Comercial da sede da
licitante, devidamente
atualizada

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
16:28

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- CORPO DE
BOMBEIRO
MILITAR DO
PARÁ

04/06/2020 04/06/2021 Autovistoria do Corpo
de Bombeiros

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
16:33

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILÃNDIA

13/05/2021 13/11/2021 CRC - Certidão de
Registro Cadastral

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
16:36

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

13/05/2021 13/06/2021 Atestado de
Adimplência

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
16:57

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- PREFEITURA DE
MEDICILÂNDIA

13/05/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

13/05/2021 -
17:34

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

2157951 POLICIA CIVIL-
ESTADO DO
PARÁ

13/11/2021 - RG

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

14/05/2021 -
11:19

Charles Maikel
Coelho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

14/05/2021 12/08/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

14/05/2021 -
11:20

Charles Maikel
Coelho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

14/05/2021 14/11/2021 CRC - Certidão de
Registro Cadastral

2 COELHOS
AUTO PECAS
LTDA

14/05/2021 -
11:21

Charles Maikel
Coelho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

14/05/2021 13/06/2021 Atestado de
Adimplência

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

14/05/2021 -
16:58

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- PREFEITURA DE
MEDICILANDIA

13/05/2021 11/08/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

E. A. COSTA DA
MATA EIRELI

15/05/2021 -
17:43

Elisangela
Aparecida Costa
da Mata

- - - - Outros documentos

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:33

Nilson Rosa da
Silva

1 1 17/05/2021 - RG

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:34

Nilson Rosa da
Silva

1 1 15/05/2021 - CNPJ

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:36

Nilson Rosa da
Silva

- - 15/05/2021 - Contrato Social

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:37

Nilson Rosa da
Silva

- 1 15/05/2021 06/09/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:37

Nilson Rosa da
Silva

1 1 15/05/2021 31/05/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:38

Nilson Rosa da
Silva

1 1 15/05/2021 31/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:39

Nilson Rosa da
Silva

1 1 15/05/2021 31/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:39

Nilson Rosa da
Silva

- 1 15/05/2021 31/05/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:40

Nilson Rosa da
Silva

- - - - Balanço Patrimonial

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:42

Nilson Rosa da
Silva

- 1 05/05/2021 31/05/2021 Certidão específica,
emitida pela junta
Comercial da sede da
licitante, devidamente
atualizada

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:43

Nilson Rosa da
Silva

1 1 15/05/2021 31/05/2021 Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
19:45

Nilson Rosa da
Silva

- 1 13/05/2021 24/05/2021 Atestado de
Adimplência
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266400&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266400&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266401&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266401&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
20:03

Nilson Rosa da
Silva

- 1 10/05/2021 30/05/2021 CRC - Certidão de
Registro Cadastral

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
20:03

Nilson Rosa da
Silva

- 1 15/05/2021 30/05/2021 Autovistoria do Corpo
de Bombeiros

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
20:04

Nilson Rosa da
Silva

- 1 15/05/2021 - Ficha de Inscrição
Cadastral - FIC

N. R. DA SILVA -
EIRELI

15/05/2021 -
20:04

Nilson Rosa da
Silva

- 1 15/05/2021 30/05/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:14

Jose Marcelino
Galvao

1061978 SSP/PE 13/07/1972 - RG

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:15

Jose Marcelino
Galvao

04531183215 - - - CPF

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:16

Jose Marcelino
Galvao

04716288000156 Secretaria da
Receita Federal do
Brasil

14/05/2021 - CNPJ

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:18

Jose Marcelino
Galvao

702021080619413-6 SEFA/PA 14/05/2021 10/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:21

Jose Marcelino
Galvao

2021041900362126462900 Caixa Econômica
Federal

19/04/2021 16/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:22

Jose Marcelino
Galvao

15670855/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

14/05/2021 09/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:24

Jose Marcelino
Galvao

03011207997655 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
PARÁ

01/03/2021 30/05/2021 Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:25

Jose Marcelino
Galvao

- - 16/04/2021 - Contrato Social

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:28

Jose Marcelino
Galvao

- PREFEITURA DE
ALTAMIRA

24/03/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:30

Jose Marcelino
Galvao

- PREFEITURA DE
ALTAMIRA

14/04/2021 12/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:31

Jose Marcelino
Galvao

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil

14/05/2021 10/11/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:31

Jose Marcelino
Galvao

- Secretaria da
Receita Federal do
Brasil

14/05/2021 10/11/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:32

Jose Marcelino
Galvao

- - - - Balanço Patrimonial

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:33

Jose Marcelino
Galvao

- SEFA/PA 14/05/2021 - Ficha de Inscrição
Cadastral - FIC

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:33

Jose Marcelino
Galvao

- PREFEITURA DE
ALTAMIRA

21/01/2021 31/12/2021 Licença de
Funcionamento emitida
pela sede da licitante

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:35

Jose Marcelino
Galvao

- JUCEPA 14/05/2021 13/07/2021 Certidão específica,
emitida pela junta
Comercial da sede da
licitante, devidamente
atualizada

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:37

Jose Marcelino
Galvao

- PREFEITURA DE
MEDICILÂNDIA

13/05/2021 13/11/2021 CRC - Certidão de
Registro Cadastral

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:38

Jose Marcelino
Galvao

- PREFEITURA DE
MEDICILÂNDIA

13/05/2021 13/08/2021 Atestado de
Adimplência

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:40

Jose Marcelino
Galvao

- CORPO DE
BOMBEIROS
PARÁ

11/01/2021 12/01/2022 Autovistoria do Corpo
de Bombeiros

JOSE
MARCELINO
GALVAO

16/05/2021 -
11:41

Jose Marcelino
Galvao

- - - - Outros documentos

N. R. DA SILVA -
EIRELI

16/05/2021 -
22:59

Nilson Rosa da
Silva

12 - - - CPF

N. R. DA SILVA -
EIRELI

16/05/2021 -
23:01

Nilson Rosa da
Silva

- 1 16/05/2021 30/05/2021 Licença de
Funcionamento emitida
pela sede da licitante

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
00:40

Jose Rodrigues
Junior

05570452646 DETRAN PA 28/12/2016 - RG

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266408&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266408&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266410&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266862&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266865&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266890&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266896&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266896&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266917&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266917&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266939&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266939&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266955&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266955&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266955&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266967&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266987&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266995&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2266995&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2267003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2267003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2267014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2267014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2267017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269166&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269168&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269168&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269168&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269452&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
00:41

Jose Rodrigues
Junior

76167950210 - - - CPF

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
00:44

Jose Rodrigues
Junior

38137403000150 REPUBICA
FEDERATICA DO
BRASIL RECEITA
FEDERAL

17/05/2021 - CNPJ

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
00:50

Jose Rodrigues
Junior

7020210804520354 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

24/03/2021 20/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
00:51

Jose Rodrigues
Junior

2021042303452312882413 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

01/05/2021 22/05/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
00:53

Jose Rodrigues
Junior

10621766/2021 PODER
JUDUCUÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

24/03/2021 19/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
01:02

Jose Rodrigues
Junior

04291108231421 FÓRUM CÍVEL DA
COMARCA DE
ALTAMIRA

29/04/2021 28/07/2021 Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
01:04

Jose Rodrigues
Junior

- - 18/08/2021 - Contrato Social

N. R. DA SILVA -
EIRELI

17/05/2021 -
01:19

Nilson Rosa da
Silva

- empresa 14/05/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
03:42

Jose Rodrigues
Junior

- EMPRESA
PARTICULAR
PANDA AUTO
CENTER E PMM

18/02/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
03:48

Jose Rodrigues
Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ALTAMIRA

03/05/2021 31/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
03:52

Jose Rodrigues
Junior

- SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

04/02/2021 03/08/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
03:53

Jose Rodrigues
Junior

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA
RECEITA
FEDERAL

04/02/2021 03/08/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
03:56

Jose Rodrigues
Junior

- - - - Balanço Patrimonial

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
03:57

Jose Rodrigues
Junior

- SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

17/05/2021 - Ficha de Inscrição
Cadastral - FIC

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
04:03

Jose Rodrigues
Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
ALTAMIRA

26/03/2021 24/06/2021 Licença de
Funcionamento emitida
pela sede da licitante

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
04:10

Jose Rodrigues
Junior

- JUCEPA SJUNTA
COMERCIAL DO
ESTADO DO
PARÁ

07/05/2021 07/07/2021 Certidão específica,
emitida pela junta
Comercial da sede da
licitante, devidamente
atualizada

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269455&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269462&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269467&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269473&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269473&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269509&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269526&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269526&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269622&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269622&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269623&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269626&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269627&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269627&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269628&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269631&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
04:12

Jose Rodrigues
Junior

- CORPO DE
BOMBEIROS DO
ESTADO DO
PARÁ E
COORDENADOR

20/08/2020 21/08/2021 Autovistoria do Corpo
de Bombeiros

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
04:21

Jose Rodrigues
Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

14/05/2021 14/08/2021 Atestado de
Adimplência

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
04:22

Jose Rodrigues
Junior

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MEDICILANDIA

14/05/2021 14/11/2021 CRC - Certidão de
Registro Cadastral

SPEED CAR
AUTO CENTER
COMERCIO DE
PECAS E
SERVICOS
EIRELI

17/05/2021 -
05:03

Jose Rodrigues
Junior

- - - - Outros documentos

N. R. DA SILVA -
EIRELI

17/05/2021 -
08:58

Nilson Rosa da
Silva

- - - - Outros documentos

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

18/05/2021 - 12:55:03 E. A. COSTA DA MATA
EIRELI

03.837.406/0001-11 Abrangendo todo o processo

Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os
dados (Nome, RG, CPF, endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso não for o proprietário deverá encaminhar a
procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f)
- CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 SPEED CAR AUTO CENTER
COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI

38.137.403/0001-50 Abrangendo todo o processo

Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu
aos subitens: 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br),
em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do
certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:33 2 COELHOS AUTO PECAS
LTDA

05.679.879/0002-44 Abrangendo todo o processo

Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou
declaração(s) deverão, obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir
acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO
DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

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

18/05/2021 - 17:31 - - - -

0001 - CORREIA L200 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.837.406/0001-11 18/05/2021 - 17:06:03 RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO
Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a
do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licitante.

Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) -

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269632&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269632&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269633&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269633&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269634&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269634&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2269635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2270948&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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05.679.879/0002-44 18/05/2021 - 17:07:06 Boa Sr. Pregoeiro,
Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de venda
de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto.
Ressaltamos que o fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos,
são fornecidas somente notas fiscais, tanto para empresas privadas, quanto
estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou
material, somente com nota fiscal, sem a necessidade de contrato.
Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa habilitação de
imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao
nosso setor jurídico com as medidas cabíveis.

Att,
Charles M. Coelho

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0002 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE L-200 TRITON Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.679.879/0002-44 18/05/2021 - 17:07:19 Boa Sr. Pregoeiro,
Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de venda
de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto.
Ressaltamos que o fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos,
são fornecidas somente notas fiscais, tanto para empresas privadas, quanto
estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou
material, somente com nota fiscal, sem a necessidade de contrato.
Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa habilitação de
imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao
nosso setor jurídico com as medidas cabíveis.

Att,
Charles M. Coelho

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

03.837.406/0001-11 18/05/2021 - 17:07:45 RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO
Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a
do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licitante.

Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) -
Introdução
A Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para
a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica
A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o
Subitem 7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega
de documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 23, de 29
de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si.
Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no
Art. 28 da lei 8666/93.
Considerar o recurso paras os itens todos

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0003 - FILTO SEPARADOR AGUA-L200 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.679.879/0002-44 18/05/2021 - 17:07:28 Boa Sr. Pregoeiro,
Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de venda
de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto.
Ressaltamos que o fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos,
são fornecidas somente notas fiscais, tanto para empresas privadas, quanto
estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou
material, somente com nota fiscal, sem a necessidade de contrato.
Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa habilitação de
imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao
nosso setor jurídico com as medidas cabíveis.

Att,
Charles M. Coelho

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0008 - BRONZINA BIELA-L200 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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05.679.879/0002-44 18/05/2021 - 17:12:13 Boa Sr. Pregoeiro,
Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de venda
de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto.
Ressaltamos que o fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos,
são fornecidas somente notas fiscais, tanto para empresas privadas, quanto
estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou
material, somente com nota fiscal, sem a necessidade de contrato.
Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa habilitação de
imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao
nosso setor jurídico com as medidas cabíveis.

Att,
Charles M. Coelho

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

03.837.406/0001-11 18/05/2021 - 17:12:48 Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a
do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licitante.

Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) -
Introdução
A Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para
a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica
A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o
Subitem 7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega
de documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 23, de 29
de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si.
Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no
Art. 28 da lei 8666/93,

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0010 - CABEÇOTE-L200 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.679.879/0002-44 18/05/2021 - 17:12:04 Boa Sr. Pregoeiro,
Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de venda
de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto.
Ressaltamos que o fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos,
são fornecidas somente notas fiscais, tanto para empresas privadas, quanto
estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou
material, somente com nota fiscal, sem a necessidade de contrato.
Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa habilitação de
imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao
nosso setor jurídico com as medidas cabíveis.

Att,
Charles M. Coelho

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0011 - CORREIA DO ALTERNADOR L-200 TRITON Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.837.406/0001-11 18/05/2021 - 17:13:07 Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a
do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licitante.

Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) -
Introdução
A Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para
a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica
A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o
Subitem 7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega
de documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 23, de 29
de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si.
Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no
Art. 28 da lei 8666/93,

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0013 - CORREIA DENTARIA GRANDE-L200 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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03.837.406/0001-11 18/05/2021 - 17:13:24 Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a
do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licitante.

Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) -
Introdução
A Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para
a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica
A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o
Subitem 7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega
de documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 23, de 29
de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si.
Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no
Art. 28 da lei 8666/93,

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0016 - JUNTA DO CABEÇOTE L-200 TRITON Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

05.679.879/0002-44 18/05/2021 - 17:13:50 Boa Sr. Pregoeiro,
Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de venda
de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto.
Ressaltamos que o fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos,
são fornecidas somente notas fiscais, tanto para empresas privadas, quanto
estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou
material, somente com nota fiscal, sem a necessidade de contrato.
Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa habilitação de
imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao
nosso setor jurídico com as medidas cabíveis.

Att,
Charles M. Coelho

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

0018 - RETENTOR COMANDO DE VALVULA-L200 Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

03.837.406/0001-11 18/05/2021 - 17:14:44 Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a
do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de
interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licitante.

Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) -
Introdução
A Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para
a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica
A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o
Subitem 7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega
de documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 23, de 29
de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si.
Porém esta exigência é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no
Art. 28 da lei 8666/93,

Considerar para os demais itens que houve a desclassificação equivoca.

Indeferido

Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital,
até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o
momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas pelo edital, já foram superadas.

Chat
Data Apelido Frase

17/05/2021 - 09:01:45 Pregoeiro Bom dia! Senhores licitante. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2021.
Perdão pela demora. Estamos com problema com a internet, mas vamos prosseguir.

17/05/2021 - 09:02:07 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

17/05/2021 - 09:05:13 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 210,00 cancelada pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 09:05:13 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -90,1869% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 09:08:53 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 60,00 cancelada pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 09:08:53 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -80,2846% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 09:11:00 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 09:11:00 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -79,7298% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 09:14:19 Sistema O item 0088 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 09:14:19 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -76,2278% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 09:46:53 Sistema O item 0367 teve uma proposta de R$ 90,00 cancelada pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 09:46:53 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -72,4493% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 10:07:54 Sistema O item 0438 teve uma proposta de R$ 400,00 cancelada pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:07:54 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -88,7482% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 10:26:29 Sistema O item 0546 teve uma proposta de R$ 210,00 cancelada pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:26:29 Sistema Motivo: O preço ofertado se encontra -82,0862% a abaixo do valor de referência, tornando-se inexequível,
afim de não prejudicar a competitividade, a proposta será desconsiderada;

17/05/2021 - 10:43:43 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/05/2021 - 10:43:49 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

17/05/2021 - 10:43:49 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

17/05/2021 - 10:43:49 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

17/05/2021 - 10:45:01 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:05 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:15 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:18 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:24 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:25 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:28 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:29 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:40 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:42 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:49 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:50 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:45:55 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:01 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:03 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:05 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:14 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:16 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:17 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:18 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:25 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:26 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:40 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:46:50 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:47:01 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:47:15 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:55:24 Sistema O item 0002 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:24 Sistema O item 0004 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:32 Sistema O item 0001 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:32 Sistema O item 0006 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:58 Sistema O item 0003 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:58 Sistema O item 0005 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:58 Sistema O item 0007 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:58 Sistema O item 0008 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:58 Sistema O item 0010 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:55:58 Sistema O item 0012 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:06 Sistema O item 0009 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:06 Sistema O item 0011 foi encerrado.
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17/05/2021 - 10:56:16 Sistema O item 0013 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0014 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0015 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0016 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0018 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0019 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0020 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0021 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:56:49 Sistema O item 0022 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:57:09 Sistema O item 0017 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:57:09 Sistema O item 0024 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:57:18 Sistema O item 0023 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:57:18 Sistema O item 0025 foi encerrado.

17/05/2021 - 10:59:02 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:04 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:05 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:07 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:20 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:23 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:25 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:31 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:36 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:38 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:42 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:44 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:46 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:47 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 10:59:58 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:06 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:10 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:13 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:24 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:27 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:32 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:34 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:36 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:00:40 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:03:38 Sistema O item 0026 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:30 Sistema O item 0032 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:35 Sistema O item 0034 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:41 Sistema O item 0033 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:41 Sistema O item 0036 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:50 Sistema O item 0030 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:50 Sistema O item 0039 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:59 Sistema O item 0037 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:09:59 Sistema O item 0041 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:12 Sistema O item 0035 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:12 Sistema O item 0042 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:20 Sistema O item 0040 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:34 Sistema O item 0027 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:34 Sistema O item 0043 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:34 Sistema O item 0044 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:34 Sistema O item 0045 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:34 Sistema O item 0048 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:44 Sistema O item 0046 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:44 Sistema O item 0050 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:10:57 Sistema O item 0028 foi encerrado.
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17/05/2021 - 11:10:57 Sistema O item 0049 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:11:08 Sistema O item 0047 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:11:35 Sistema O item 0031 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:11:41 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:43 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:44 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:45 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:46 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:47 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:48 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:49 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:49 Sistema O item 0038 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:11:50 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:51 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:55 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:57 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:11:59 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:00 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:01 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:02 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:03 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:05 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:06 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:14 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:24 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:25 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:35 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:38 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:40 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:12:54 Sistema O item 0029 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:19 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:23:28 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:23:36 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:23:43 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0051 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0052 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0053 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0054 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0055 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0056 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0057 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0058 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0059 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0060 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0061 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0062 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0064 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0065 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0066 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0067 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0068 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0069 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0070 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0071 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0072 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0073 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0074 foi encerrado.
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17/05/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0075 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:23:46 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:19 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:21 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:25 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:30 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:36 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:40 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:42 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:45 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:47 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:24:51 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:26:15 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:26:18 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:26:23 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:26:28 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:26:35 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:27:47 Sistema O item 0063 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:07 Sistema O item 0076 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:07 Sistema O item 0077 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:07 Sistema O item 0080 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:32 Sistema O item 0084 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:40 Sistema O item 0086 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:54 Sistema O item 0083 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:54 Sistema O item 0085 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:34:54 Sistema O item 0088 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:35:09 Sistema O item 0087 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:35:09 Sistema O item 0089 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:35:51 Sistema O item 0078 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:35:51 Sistema O item 0081 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:35:59 Sistema O item 0079 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:36:09 Sistema O item 0082 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:36:22 Sistema O item 0090 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:37:48 Sistema O item 0091 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:37:48 Sistema O item 0092 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:37:48 Sistema O item 0093 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:37:48 Sistema O item 0094 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:37:48 Sistema O item 0095 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:47:09 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:10 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:12 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:14 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:15 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:22 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:24 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:24 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:25 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:28 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:35 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:37 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:38 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:39 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:40 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:54 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:47:56 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:03 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:05 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 11:48:07 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:09 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:13 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:18 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:20 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:48:21 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:57:14 Sistema O item 0097 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:14 Sistema O item 0098 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:30 Sistema O item 0099 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0100 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0101 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0103 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0105 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0107 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0108 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0109 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:57:44 Sistema O item 0110 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0096 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0104 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0106 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0112 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0113 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0116 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:14 Sistema O item 0117 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:20 Sistema O item 0119 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:27 Sistema O item 0115 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:45 Sistema O item 0102 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:53 Sistema O item 0111 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:58 Sistema O item 0120 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:58:59 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:00 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:01 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:02 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:02 Sistema O item 0114 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:59:03 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:04 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:06 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:07 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:14 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:22 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:26 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:27 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:30 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:30 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:32 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:33 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:34 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:36 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:37 Sistema O item 0118 foi encerrado.

17/05/2021 - 11:59:38 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:40 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:47 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:48 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:50 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:51 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:52 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:53 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 11:59:55 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:56 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 11:59:59 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:00:01 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0122 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0123 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0124 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0125 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0126 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:21 Sistema O item 0127 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:28 Sistema O item 0131 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:32 Sistema O item 0129 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:35 Sistema O item 0121 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:35 Sistema O item 0137 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:40 Sistema O item 0138 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:40 Sistema O item 0139 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:44 Sistema O item 0132 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:44 Sistema O item 0134 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:47 Sistema O item 0133 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:50 Sistema O item 0142 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:50 Sistema O item 0143 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:09:55 Sistema O item 0140 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:11:28 Sistema O item 0130 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:11:28 Sistema O item 0141 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:11:28 Sistema O item 0144 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:11:28 Sistema O item 0145 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:11:28 Sistema O item 0147 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:11:28 Sistema O item 0149 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:12:35 Sistema O item 0135 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:12:35 Sistema O item 0136 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:14:00 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:01 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:02 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:03 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:04 Sistema O item 0128 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:14:08 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:09 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:10 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:11 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:13 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:14 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:24 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:25 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:26 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:27 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:28 Sistema O item 0165 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:29 Sistema O item 0166 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:30 Sistema O item 0167 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:31 Sistema O item 0168 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:32 Sistema O item 0169 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:32 Sistema O item 0170 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:45 Sistema O item 0171 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:46 Sistema O item 0150 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:14:54 Sistema O item 0172 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:56 Sistema O item 0173 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:57 Sistema O item 0174 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:14:58 Sistema O item 0175 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 12:15:00 Sistema O item 0176 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:15:01 Sistema O item 0177 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:15:02 Sistema O item 0178 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:15:03 Sistema O item 0179 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:15:04 Sistema O item 0180 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:18:11 Sistema O item 0148 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:20:15 Sistema O item 0146 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0153 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0154 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0155 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0156 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0158 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0159 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0160 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0161 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0162 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0163 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0164 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0165 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0166 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0167 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0168 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0169 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0170 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0171 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0172 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0173 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0174 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0175 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0176 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0177 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0178 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0179 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:26:43 Sistema O item 0180 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:28:40 Sistema O item 0151 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:28:40 Sistema O item 0152 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:28:45 Sistema O item 0181 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:46 Sistema O item 0182 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:47 Sistema O item 0183 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:48 Sistema O item 0184 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:50 Sistema O item 0185 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:51 Sistema O item 0186 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:56 Sistema O item 0187 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:58 Sistema O item 0188 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:28:59 Sistema O item 0189 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:00 Sistema O item 0190 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:23 Sistema O item 0191 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:26 Sistema O item 0192 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:36 Sistema O item 0193 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:37 Sistema O item 0194 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:38 Sistema O item 0195 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:39 Sistema O item 0196 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:43 Sistema O item 0198 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:44 Sistema O item 0199 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:45 Sistema O item 0200 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:50 Sistema O item 0197 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:56 Sistema O item 0201 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 12:29:58 Sistema O item 0202 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:29:59 Sistema O item 0203 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:00 Sistema O item 0204 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:01 Sistema O item 0205 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:03 Sistema O item 0206 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:04 Sistema O item 0207 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:05 Sistema O item 0208 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:06 Sistema O item 0209 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:08 Sistema O item 0210 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:30:47 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 490,00 para o item 0187 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

17/05/2021 - 12:31:42 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 490,00 para o item 0187 foi aprovado pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:32:42 Sistema O item 0157 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:38:46 Sistema O item 0181 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:38:59 Sistema O item 0189 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:34 Sistema O item 0190 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:38 Sistema O item 0193 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:38 Sistema O item 0194 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:47 Sistema O item 0200 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:50 Sistema O item 0187 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:54 Sistema O item 0188 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:54 Sistema O item 0196 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:39:58 Sistema O item 0198 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:01 Sistema O item 0191 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:01 Sistema O item 0192 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:01 Sistema O item 0199 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:03 Sistema O item 0206 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:07 Sistema O item 0195 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:07 Sistema O item 0197 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:11 Sistema O item 0201 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:21 Sistema O item 0208 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:23 Sistema O item 0210 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:37 Sistema O item 0203 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:37 Sistema O item 0204 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:51 Sistema O item 0182 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:51 Sistema O item 0183 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:51 Sistema O item 0184 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:51 Sistema O item 0185 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:51 Sistema O item 0186 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:40:51 Sistema O item 0207 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:41:06 Sistema O item 0205 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:41:06 Sistema O item 0209 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:41:26 Sistema O item 0211 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:27 Sistema O item 0212 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:29 Sistema O item 0213 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:30 Sistema O item 0214 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:31 Sistema O item 0215 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:33 Sistema O item 0216 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:34 Sistema O item 0202 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:41:37 Sistema O item 0217 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:39 Sistema O item 0218 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:40 Sistema O item 0219 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:41 Sistema O item 0220 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:45 Sistema O item 0221 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:45 Sistema O item 0222 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:48 Sistema O item 0223 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:49 Sistema O item 0224 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:49 Sistema O item 0225 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 12:41:51 Sistema O item 0226 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:52 Sistema O item 0227 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:53 Sistema O item 0228 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:54 Sistema O item 0229 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:41:56 Sistema O item 0230 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:00 Sistema O item 0231 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:01 Sistema O item 0232 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:03 Sistema O item 0233 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:04 Sistema O item 0234 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:05 Sistema O item 0235 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:06 Sistema O item 0236 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:07 Sistema O item 0237 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:08 Sistema O item 0238 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:09 Sistema O item 0239 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:42:10 Sistema O item 0240 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 12:51:32 Sistema O item 0211 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:51:42 Sistema O item 0219 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:51:49 Sistema O item 0216 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:51:53 Sistema O item 0217 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:51:58 Sistema O item 0218 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:00 Sistema O item 0221 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:00 Sistema O item 0222 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:03 Sistema O item 0223 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:05 Sistema O item 0214 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:05 Sistema O item 0225 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:08 Sistema O item 0220 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:08 Sistema O item 0226 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:08 Sistema O item 0227 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:08 Sistema O item 0228 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:12 Sistema O item 0229 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:12 Sistema O item 0230 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:15 Sistema O item 0231 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:17 Sistema O item 0232 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:52:18 Sistema O item 0233 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:54:36 Sistema O item 0212 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:54:36 Sistema O item 0213 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:54:36 Sistema O item 0215 foi encerrado.

17/05/2021 - 12:57:18 Sistema O item 0224 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:11:54 Sistema O item 0241 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:11:55 Sistema O item 0242 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:11:56 Sistema O item 0243 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:11:57 Sistema O item 0244 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:11:58 Sistema O item 0245 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:11:59 Sistema O item 0246 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:01 Sistema O item 0247 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:03 Sistema O item 0248 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:04 Sistema O item 0249 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:05 Sistema O item 0250 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:09 Sistema O item 0251 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:10 Sistema O item 0252 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:11 Sistema O item 0253 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:11 Sistema O item 0254 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:13 Sistema O item 0255 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:18 Sistema O item 0256 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:20 Sistema O item 0257 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:21 Sistema O item 0258 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:22 Sistema O item 0259 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 13:12:24 Sistema O item 0260 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:45 Sistema O item 0261 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:46 Sistema O item 0262 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:47 Sistema O item 0263 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:48 Sistema O item 0264 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:51 Sistema O item 0265 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:53 Sistema O item 0266 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:53 Sistema O item 0267 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:12:55 Sistema O item 0268 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:13:01 Sistema O item 0269 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:13:02 Sistema O item 0270 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:17:49 Sistema O item 0240 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:29 Sistema O item 0255 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:35 Sistema O item 0256 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:35 Sistema O item 0257 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:41 Sistema O item 0248 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:41 Sistema O item 0249 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:41 Sistema O item 0250 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:41 Sistema O item 0258 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:41 Sistema O item 0259 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:41 Sistema O item 0260 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:50 Sistema O item 0251 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:50 Sistema O item 0252 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:50 Sistema O item 0253 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:50 Sistema O item 0254 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:22:59 Sistema O item 0261 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:04 Sistema O item 0262 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:04 Sistema O item 0264 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:12 Sistema O item 0265 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:12 Sistema O item 0266 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:12 Sistema O item 0267 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:12 Sistema O item 0268 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:19 Sistema O item 0269 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:23:19 Sistema O item 0270 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:26:40 Sistema O item 0244 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:28:30 Sistema O item 0247 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:28:36 Sistema O item 0263 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:29:33 Sistema O item 0234 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:29:33 Sistema O item 0235 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:31:32 Sistema O item 0243 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:31:32 Sistema O item 0246 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:32:21 Sistema O item 0241 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:32:21 Sistema O item 0245 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:32:29 Sistema O item 0242 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:33:23 Sistema O item 0271 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:24 Sistema O item 0272 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:25 Sistema O item 0273 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:26 Sistema O item 0274 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:27 Sistema O item 0275 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:31 Sistema O item 0276 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:33 Sistema O item 0277 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:34 Sistema O item 0278 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:35 Sistema O item 0279 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:36 Sistema O item 0280 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:40 Sistema O item 0281 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:41 Sistema O item 0282 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:42 Sistema O item 0283 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 13:33:43 Sistema O item 0284 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:44 Sistema O item 0285 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:45 Sistema O item 0286 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:46 Sistema O item 0287 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:48 Sistema O item 0288 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:51 Sistema O item 0289 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:33:52 Sistema O item 0290 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:35:52 Sistema O item 0291 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:35:54 Sistema O item 0292 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:35:55 Sistema O item 0293 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:35:57 Sistema O item 0294 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:35:59 Sistema O item 0295 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:36:00 Sistema O item 0296 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:36:04 Sistema O item 0297 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:36:05 Sistema O item 0298 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:36:07 Sistema O item 0299 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:36:08 Sistema O item 0300 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:36:51 Sistema O item 0238 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:36:51 Sistema O item 0239 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:40:18 Sistema O item 0236 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:43:07 Sistema O item 0237 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:43:36 Sistema O item 0279 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:43:48 Sistema O item 0283 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:43:48 Sistema O item 0284 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:43:53 Sistema O item 0278 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:00 Sistema O item 0281 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:08 Sistema O item 0285 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:08 Sistema O item 0286 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:08 Sistema O item 0287 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:08 Sistema O item 0288 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:08 Sistema O item 0289 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:08 Sistema O item 0290 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:44:57 Sistema O item 0282 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:45:25 Sistema O item 0280 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:03 Sistema O item 0275 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:09 Sistema O item 0298 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:14 Sistema O item 0291 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:14 Sistema O item 0292 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:14 Sistema O item 0293 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:23 Sistema O item 0299 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:46:23 Sistema O item 0300 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:47:06 Sistema O item 0272 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:47:06 Sistema O item 0296 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:47:06 Sistema O item 0297 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:47:58 Sistema O item 0271 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:48:09 Sistema O item 0294 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:48:14 Sistema O item 0295 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:49:55 Sistema O item 0273 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:49:55 Sistema O item 0274 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:50:35 Sistema O item 0277 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:50:41 Sistema O item 0301 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:42 Sistema O item 0302 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:43 Sistema O item 0276 foi encerrado.

17/05/2021 - 13:50:47 Sistema O item 0303 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:48 Sistema O item 0304 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:50 Sistema O item 0305 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:52 Sistema O item 0306 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 13:50:53 Sistema O item 0307 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:55 Sistema O item 0308 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:57 Sistema O item 0309 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:50:58 Sistema O item 0310 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:22 Sistema O item 0311 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:24 Sistema O item 0312 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:26 Sistema O item 0313 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:28 Sistema O item 0314 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:29 Sistema O item 0315 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:30 Sistema O item 0316 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:33 Sistema O item 0317 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:34 Sistema O item 0318 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:36 Sistema O item 0319 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:37 Sistema O item 0320 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:42 Sistema O item 0321 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:43 Sistema O item 0322 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:44 Sistema O item 0323 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:50 Sistema O item 0324 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:51 Sistema O item 0325 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:53 Sistema O item 0326 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:55 Sistema O item 0327 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:56 Sistema O item 0328 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:57 Sistema O item 0329 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 13:51:58 Sistema O item 0330 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:00:58 Sistema O item 0301 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0302 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0303 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0304 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0305 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0306 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0308 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0309 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0310 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:39 Sistema O item 0312 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:57 Sistema O item 0311 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:01:57 Sistema O item 0321 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:10 Sistema O item 0307 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:10 Sistema O item 0319 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:10 Sistema O item 0324 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:10 Sistema O item 0325 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:27 Sistema O item 0317 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:45 Sistema O item 0313 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:45 Sistema O item 0318 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:45 Sistema O item 0320 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:45 Sistema O item 0322 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:45 Sistema O item 0330 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:02:54 Sistema O item 0316 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:03:17 Sistema O item 0314 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:03:17 Sistema O item 0315 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:05:25 Sistema O item 0327 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:05:25 Sistema O item 0328 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:05:49 Sistema O item 0329 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:07:14 Sistema O item 0323 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:07:24 Sistema O item 0331 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:25 Sistema O item 0332 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:26 Sistema O item 0333 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:29 Sistema O item 0334 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 14:07:32 Sistema O item 0336 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:33 Sistema O item 0337 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:34 Sistema O item 0338 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:35 Sistema O item 0339 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:36 Sistema O item 0340 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:38 Sistema O item 0326 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:07:39 Sistema O item 0335 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:49 Sistema O item 0341 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:50 Sistema O item 0342 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:50 Sistema O item 0343 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:52 Sistema O item 0344 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:54 Sistema O item 0345 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:55 Sistema O item 0346 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:56 Sistema O item 0347 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:58 Sistema O item 0348 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:07:59 Sistema O item 0349 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:01 Sistema O item 0350 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:26 Sistema O item 0351 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:32 Sistema O item 0352 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:35 Sistema O item 0353 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:37 Sistema O item 0354 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:37 Sistema O item 0355 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:39 Sistema O item 0356 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:40 Sistema O item 0357 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:41 Sistema O item 0358 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:42 Sistema O item 0359 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:08:43 Sistema O item 0360 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:17:49 Sistema O item 0338 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:17:57 Sistema O item 0333 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:02 Sistema O item 0334 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:02 Sistema O item 0336 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:10 Sistema O item 0337 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:26 Sistema O item 0332 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:26 Sistema O item 0345 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:36 Sistema O item 0335 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:18:45 Sistema O item 0344 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:05 Sistema O item 0348 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:05 Sistema O item 0350 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:05 Sistema O item 0354 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:05 Sistema O item 0356 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:05 Sistema O item 0357 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:05 Sistema O item 0358 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:19 Sistema O item 0342 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:19 Sistema O item 0355 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:19 Sistema O item 0360 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:42 Sistema O item 0352 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:42 Sistema O item 0359 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:19:49 Sistema O item 0353 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:20:42 Sistema O item 0331 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:21:15 Sistema O item 0347 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:21:56 Sistema O item 0340 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:21:56 Sistema O item 0351 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:22:19 Sistema O item 0349 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:23:19 Sistema O item 0339 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:23:26 Sistema O item 0346 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:23:33 Sistema O item 0361 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:34 Sistema O item 0362 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 14:23:35 Sistema O item 0363 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:36 Sistema O item 0364 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:37 Sistema O item 0365 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:38 Sistema O item 0366 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:39 Sistema O item 0367 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:40 Sistema O item 0368 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:41 Sistema O item 0369 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:42 Sistema O item 0370 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:47 Sistema O item 0371 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:49 Sistema O item 0372 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:50 Sistema O item 0373 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:54 Sistema O item 0374 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:55 Sistema O item 0375 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:56 Sistema O item 0376 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:57 Sistema O item 0377 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:23:58 Sistema O item 0378 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:00 Sistema O item 0379 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:02 Sistema O item 0380 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:02 Sistema O item 0341 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:24:31 Sistema O item 0381 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:34 Sistema O item 0383 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:35 Sistema O item 0384 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:36 Sistema O item 0385 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:37 Sistema O item 0386 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:37 Sistema O item 0343 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:24:38 Sistema O item 0387 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:39 Sistema O item 0388 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:40 Sistema O item 0389 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:41 Sistema O item 0390 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:24:45 Sistema O item 0382 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:33:35 Sistema O item 0362 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:35 Sistema O item 0363 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:43 Sistema O item 0367 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:43 Sistema O item 0370 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:49 Sistema O item 0364 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:57 Sistema O item 0361 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:57 Sistema O item 0365 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:33:57 Sistema O item 0366 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0368 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0369 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0371 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0372 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0374 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0375 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0376 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0377 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0378 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0379 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:38 Sistema O item 0380 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:45 Sistema O item 0381 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:34:45 Sistema O item 0390 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:35:34 Sistema O item 0389 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:35:46 Sistema O item 0388 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:00 Sistema O item 0373 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:35 Sistema O item 0391 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:35 Sistema O item 0392 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:37 Sistema O item 0393 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 14:36:38 Sistema O item 0394 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:38 Sistema O item 0383 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:38 Sistema O item 0385 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:39 Sistema O item 0395 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:40 Sistema O item 0396 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:43 Sistema O item 0397 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:44 Sistema O item 0398 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:45 Sistema O item 0386 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:45 Sistema O item 0387 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:46 Sistema O item 0399 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:47 Sistema O item 0400 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:51 Sistema O item 0382 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:51 Sistema O item 0384 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:36:53 Sistema O item 0401 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:53 Sistema O item 0402 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:56 Sistema O item 0403 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:56 Sistema O item 0404 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:57 Sistema O item 0405 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:58 Sistema O item 0406 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:36:59 Sistema O item 0407 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:00 Sistema O item 0408 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:01 Sistema O item 0409 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:06 Sistema O item 0410 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:13 Sistema O item 0411 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:14 Sistema O item 0412 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:16 Sistema O item 0413 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:16 Sistema O item 0414 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:17 Sistema O item 0415 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:18 Sistema O item 0416 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:18 Sistema O item 0417 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:19 Sistema O item 0418 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:20 Sistema O item 0419 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:37:22 Sistema O item 0420 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:46:39 Sistema O item 0391 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:46:39 Sistema O item 0393 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0392 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0394 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0396 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0397 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0398 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0399 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0400 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0401 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0402 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0403 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0404 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0405 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0406 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0407 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0409 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0410 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0411 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0412 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0414 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:47:49 Sistema O item 0417 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:48:02 Sistema O item 0395 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:48:11 Sistema O item 0408 foi encerrado.
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17/05/2021 - 14:48:23 Sistema O item 0413 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:48:48 Sistema O item 0415 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:48:48 Sistema O item 0416 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:50:24 Sistema O item 0419 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:50:35 Sistema O item 0420 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:50:41 Sistema O item 0418 foi encerrado.

17/05/2021 - 14:50:51 Sistema O item 0421 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:50:52 Sistema O item 0422 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:50:55 Sistema O item 0423 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:06 Sistema O item 0424 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:06 Sistema O item 0425 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:08 Sistema O item 0426 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:09 Sistema O item 0428 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:10 Sistema O item 0429 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:12 Sistema O item 0430 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:14 Sistema O item 0427 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:19 Sistema O item 0431 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:20 Sistema O item 0432 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:21 Sistema O item 0433 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:22 Sistema O item 0434 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:26 Sistema O item 0435 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:26 Sistema O item 0436 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:27 Sistema O item 0437 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:29 Sistema O item 0438 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:31 Sistema O item 0439 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:51:32 Sistema O item 0440 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:00 Sistema O item 0441 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:01 Sistema O item 0442 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:02 Sistema O item 0443 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:04 Sistema O item 0444 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:04 Sistema O item 0445 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:05 Sistema O item 0446 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:07 Sistema O item 0447 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:08 Sistema O item 0448 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:09 Sistema O item 0449 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 14:52:10 Sistema O item 0450 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:01:07 Sistema O item 0421 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:13 Sistema O item 0423 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:24 Sistema O item 0422 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:24 Sistema O item 0424 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:24 Sistema O item 0425 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:24 Sistema O item 0426 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:32 Sistema O item 0429 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:32 Sistema O item 0438 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:01:39 Sistema O item 0432 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0436 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0440 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0441 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0443 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0444 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0445 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0446 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0448 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0449 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:35 Sistema O item 0450 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:42 Sistema O item 0430 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:02:42 Sistema O item 0442 foi encerrado.
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17/05/2021 - 15:02:42 Sistema O item 0447 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:03:42 Sistema O item 0437 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:03:42 Sistema O item 0439 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:06:10 Sistema O item 0451 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:11 Sistema O item 0452 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:17 Sistema O item 0453 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:18 Sistema O item 0454 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:20 Sistema O item 0455 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:20 Sistema O item 0431 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:06:20 Sistema O item 0434 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:06:20 Sistema O item 0435 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:06:22 Sistema O item 0456 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:24 Sistema O item 0457 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:25 Sistema O item 0458 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:26 Sistema O item 0459 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:28 Sistema O item 0460 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:38 Sistema O item 0461 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:40 Sistema O item 0462 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:41 Sistema O item 0463 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:43 Sistema O item 0464 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:44 Sistema O item 0465 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:45 Sistema O item 0466 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:48 Sistema O item 0427 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:06:49 Sistema O item 0468 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:51 Sistema O item 0469 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:52 Sistema O item 0470 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:06:55 Sistema O item 0467 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:01 Sistema O item 0471 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:02 Sistema O item 0472 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:03 Sistema O item 0473 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:04 Sistema O item 0474 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:05 Sistema O item 0475 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:06 Sistema O item 0476 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:07 Sistema O item 0477 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:10 Sistema O item 0478 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:12 Sistema O item 0479 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:13 Sistema O item 0480 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:07:22 Sistema O item 0428 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:07:22 Sistema O item 0433 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0451 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0452 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0456 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0457 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0458 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0459 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0460 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0461 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0468 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0469 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0473 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:14 Sistema O item 0455 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:14 Sistema O item 0474 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:14 Sistema O item 0478 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:24 Sistema O item 0464 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:33 Sistema O item 0470 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:33 Sistema O item 0476 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:41 Sistema O item 0453 foi encerrado.
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17/05/2021 - 15:17:49 Sistema O item 0472 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:49 Sistema O item 0477 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:49 Sistema O item 0479 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:17:57 Sistema O item 0475 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:19:38 Sistema O item 0481 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:39 Sistema O item 0482 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:40 Sistema O item 0483 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:42 Sistema O item 0484 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:43 Sistema O item 0485 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:44 Sistema O item 0486 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:44 Sistema O item 0487 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:46 Sistema O item 0488 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:47 Sistema O item 0489 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:19:48 Sistema O item 0490 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0491 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0454 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0462 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0463 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0465 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0466 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0467 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0471 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:00 Sistema O item 0480 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:20:01 Sistema O item 0492 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:03 Sistema O item 0493 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:04 Sistema O item 0494 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:08 Sistema O item 0495 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:10 Sistema O item 0496 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:10 Sistema O item 0497 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:13 Sistema O item 0499 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:17 Sistema O item 0500 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:18 Sistema O item 0498 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:25 Sistema O item 0501 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:26 Sistema O item 0502 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:28 Sistema O item 0503 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:29 Sistema O item 0504 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:30 Sistema O item 0505 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:31 Sistema O item 0506 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:32 Sistema O item 0507 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:34 Sistema O item 0508 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:35 Sistema O item 0509 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:20:36 Sistema O item 0510 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0483 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0484 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0485 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0489 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0493 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0494 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0495 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0496 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:32 Sistema O item 0507 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:37 Sistema O item 0508 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:44 Sistema O item 0481 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:44 Sistema O item 0482 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:44 Sistema O item 0497 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:48 Sistema O item 0486 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:48 Sistema O item 0506 foi encerrado.
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17/05/2021 - 15:30:54 Sistema O item 0509 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:30:54 Sistema O item 0510 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:31:09 Sistema O item 0488 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:31:28 Sistema O item 0499 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:31:28 Sistema O item 0503 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:32:15 Sistema O item 0501 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:32:19 Sistema O item 0505 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:32:23 Sistema O item 0500 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:32:46 Sistema O item 0498 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:32:54 Sistema O item 0490 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:33:05 Sistema O item 0491 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:33:05 Sistema O item 0492 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:33:27 Sistema O item 0511 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:30 Sistema O item 0512 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:30 Sistema O item 0513 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:31 Sistema O item 0514 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:32 Sistema O item 0515 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:33 Sistema O item 0516 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:34 Sistema O item 0517 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:35 Sistema O item 0518 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:42 Sistema O item 0519 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:43 Sistema O item 0520 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:50 Sistema O item 0521 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:51 Sistema O item 0522 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:52 Sistema O item 0523 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:53 Sistema O item 0524 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:53 Sistema O item 0525 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:54 Sistema O item 0526 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:56 Sistema O item 0527 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:57 Sistema O item 0528 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:33:58 Sistema O item 0529 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:00 Sistema O item 0530 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:13 Sistema O item 0531 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:15 Sistema O item 0532 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:16 Sistema O item 0533 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:16 Sistema O item 0534 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:17 Sistema O item 0535 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:21 Sistema O item 0536 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:21 Sistema O item 0537 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:22 Sistema O item 0538 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:23 Sistema O item 0539 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:34:23 Sistema O item 0540 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:35:17 Sistema O item 0502 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:37:17 Sistema O item 0487 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:37:43 Sistema O item 0504 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:46 Sistema O item 0512 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:46 Sistema O item 0513 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:46 Sistema O item 0514 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0515 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0516 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0517 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0519 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0520 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0525 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:43:59 Sistema O item 0526 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:11 Sistema O item 0511 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:11 Sistema O item 0527 foi encerrado.
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17/05/2021 - 15:44:15 Sistema O item 0528 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:15 Sistema O item 0529 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:33 Sistema O item 0522 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:33 Sistema O item 0531 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:33 Sistema O item 0532 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:33 Sistema O item 0533 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:33 Sistema O item 0534 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:37 Sistema O item 0530 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:37 Sistema O item 0537 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:42 Sistema O item 0538 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:44:49 Sistema O item 0523 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:45:17 Sistema O item 0518 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:45:17 Sistema O item 0524 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:45:17 Sistema O item 0535 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:45:22 Sistema O item 0536 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:45:22 Sistema O item 0539 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:46:06 Sistema O item 0521 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:46:20 Sistema O item 0541 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:21 Sistema O item 0542 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:22 Sistema O item 0543 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:24 Sistema O item 0544 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:24 Sistema O item 0545 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:28 Sistema O item 0546 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:29 Sistema O item 0547 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:30 Sistema O item 0548 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:32 Sistema O item 0549 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:33 Sistema O item 0550 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:46:57 Sistema O item 0551 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:00 Sistema O item 0552 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:00 Sistema O item 0553 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:02 Sistema O item 0554 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:05 Sistema O item 0555 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:06 Sistema O item 0556 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:07 Sistema O item 0557 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:08 Sistema O item 0558 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:09 Sistema O item 0559 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:10 Sistema O item 0560 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:15 Sistema O item 0561 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:18 Sistema O item 0562 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:19 Sistema O item 0563 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:20 Sistema O item 0564 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:22 Sistema O item 0565 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:23 Sistema O item 0566 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:24 Sistema O item 0567 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:24 Sistema O item 0568 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:25 Sistema O item 0569 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:47:26 Sistema O item 0570 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 15:52:01 Sistema O item 0540 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:43 Sistema O item 0544 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:43 Sistema O item 0545 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0546 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0547 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:51 Sistema O item 0548 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:56 Sistema O item 0549 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:56:56 Sistema O item 0550 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:27 Sistema O item 0551 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:27 Sistema O item 0555 foi encerrado.
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17/05/2021 - 15:57:27 Sistema O item 0559 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:27 Sistema O item 0562 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:27 Sistema O item 0568 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:36 Sistema O item 0560 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:36 Sistema O item 0564 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:41 Sistema O item 0541 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:41 Sistema O item 0558 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:41 Sistema O item 0566 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:41 Sistema O item 0567 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:52 Sistema O item 0554 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:52 Sistema O item 0561 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:52 Sistema O item 0569 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:57:57 Sistema O item 0563 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:58:02 Sistema O item 0542 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:58:06 Sistema O item 0557 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:58:06 Sistema O item 0570 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:58:34 Sistema O item 0553 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:58:34 Sistema O item 0565 foi encerrado.

17/05/2021 - 15:59:58 Sistema O item 0556 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:00:25 Sistema O item 0571 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:27 Sistema O item 0573 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:28 Sistema O item 0574 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:29 Sistema O item 0575 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:30 Sistema O item 0576 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:31 Sistema O item 0577 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:32 Sistema O item 0578 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:33 Sistema O item 0579 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:34 Sistema O item 0580 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:35 Sistema O item 0552 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:00:37 Sistema O item 0572 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:43 Sistema O item 0581 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:44 Sistema O item 0582 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:45 Sistema O item 0583 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:47 Sistema O item 0584 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:48 Sistema O item 0585 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:49 Sistema O item 0586 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:50 Sistema O item 0587 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:51 Sistema O item 0588 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:52 Sistema O item 0589 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:00:53 Sistema O item 0590 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:01:16 Sistema O item 0543 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:02:17 Sistema O item 0591 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:19 Sistema O item 0592 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:20 Sistema O item 0593 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:21 Sistema O item 0594 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:22 Sistema O item 0595 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:23 Sistema O item 0596 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:25 Sistema O item 0597 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:26 Sistema O item 0598 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:27 Sistema O item 0599 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:02:28 Sistema O item 0600 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:10:34 Sistema O item 0573 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:34 Sistema O item 0575 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:34 Sistema O item 0578 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:34 Sistema O item 0579 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:41 Sistema O item 0572 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:41 Sistema O item 0574 foi encerrado.
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17/05/2021 - 16:10:50 Sistema O item 0576 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:50 Sistema O item 0577 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:50 Sistema O item 0580 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:10:50 Sistema O item 0585 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:42 Sistema O item 0571 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:42 Sistema O item 0582 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:42 Sistema O item 0583 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:42 Sistema O item 0584 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:42 Sistema O item 0586 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:42 Sistema O item 0587 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:11:46 Sistema O item 0581 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:12:15 Sistema O item 0588 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:12:35 Sistema O item 0592 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:12:35 Sistema O item 0593 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:12:35 Sistema O item 0594 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:12:42 Sistema O item 0597 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:14:04 Sistema O item 0590 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:14:04 Sistema O item 0595 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:14:04 Sistema O item 0599 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:14:17 Sistema O item 0589 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:15:00 Sistema O item 0591 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:15:46 Sistema O item 0596 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:15:46 Sistema O item 0600 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:15:58 Sistema O item 0601 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:15:59 Sistema O item 0602 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:01 Sistema O item 0603 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:02 Sistema O item 0604 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:03 Sistema O item 0605 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:05 Sistema O item 0606 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:06 Sistema O item 0607 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:07 Sistema O item 0608 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:08 Sistema O item 0609 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:08 Sistema O item 0610 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:16 Sistema O item 0611 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:17 Sistema O item 0612 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:18 Sistema O item 0613 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:20 Sistema O item 0614 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:21 Sistema O item 0615 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:22 Sistema O item 0616 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:24 Sistema O item 0617 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:30 Sistema O item 0618 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:31 Sistema O item 0619 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:31 Sistema O item 0620 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:41 Sistema O item 0621 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:43 Sistema O item 0622 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:45 Sistema O item 0624 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:47 Sistema O item 0626 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:49 Sistema O item 0627 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:49 Sistema O item 0628 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:52 Sistema O item 0629 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:52 Sistema O item 0630 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:56 Sistema O item 0623 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:16:58 Sistema O item 0625 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:20:10 Sistema O item 0598 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0602 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0603 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:21 Sistema O item 0606 foi encerrado.
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17/05/2021 - 16:26:34 Sistema O item 0611 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:34 Sistema O item 0612 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:41 Sistema O item 0601 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:41 Sistema O item 0614 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:41 Sistema O item 0615 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:41 Sistema O item 0616 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:46 Sistema O item 0618 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:46 Sistema O item 0620 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:55 Sistema O item 0621 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:55 Sistema O item 0628 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:26:55 Sistema O item 0630 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:27:00 Sistema O item 0624 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:27:08 Sistema O item 0607 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:27:08 Sistema O item 0617 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:08 Sistema O item 0609 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:08 Sistema O item 0610 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:08 Sistema O item 0619 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:08 Sistema O item 0622 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:08 Sistema O item 0623 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:08 Sistema O item 0629 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:23 Sistema O item 0608 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:49 Sistema O item 0626 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:28:49 Sistema O item 0627 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:29:04 Sistema O item 0613 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:29:04 Sistema O item 0625 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:30:20 Sistema O item 0605 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:30:51 Sistema O item 0631 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:30:52 Sistema O item 0632 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:30:57 Sistema O item 0633 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:30:58 Sistema O item 0634 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:30:59 Sistema O item 0635 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:00 Sistema O item 0636 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:00 Sistema O item 0604 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:31:01 Sistema O item 0637 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:02 Sistema O item 0638 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:03 Sistema O item 0639 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:05 Sistema O item 0640 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:18 Sistema O item 0641 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:19 Sistema O item 0642 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:19 Sistema O item 0643 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:21 Sistema O item 0644 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:22 Sistema O item 0645 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:23 Sistema O item 0646 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:24 Sistema O item 0647 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:25 Sistema O item 0648 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:27 Sistema O item 0649 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:29 Sistema O item 0650 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:38 Sistema O item 0651 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:39 Sistema O item 0652 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:40 Sistema O item 0653 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:42 Sistema O item 0654 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:43 Sistema O item 0655 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:44 Sistema O item 0656 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:45 Sistema O item 0657 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:46 Sistema O item 0658 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:47 Sistema O item 0659 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:49 Sistema O item 0660 foi aberto pelo pregoeiro.
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17/05/2021 - 16:31:56 Sistema O item 0661 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:57 Sistema O item 0662 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:58 Sistema O item 0663 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:31:59 Sistema O item 0664 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:32:00 Sistema O item 0665 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:32:01 Sistema O item 0666 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:32:02 Sistema O item 0667 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:32:03 Sistema O item 0668 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:32:04 Sistema O item 0669 foi aberto pelo pregoeiro.

17/05/2021 - 16:41:02 Sistema O item 0631 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:02 Sistema O item 0634 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:02 Sistema O item 0635 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:02 Sistema O item 0637 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0633 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0636 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0638 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0639 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0641 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0642 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0643 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0647 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0649 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0650 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0651 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:46 Sistema O item 0653 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:49 Sistema O item 0632 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:57 Sistema O item 0652 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:57 Sistema O item 0654 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:41:57 Sistema O item 0662 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:00 Sistema O item 0657 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:00 Sistema O item 0663 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:06 Sistema O item 0659 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:12 Sistema O item 0655 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:12 Sistema O item 0661 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:12 Sistema O item 0664 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:18 Sistema O item 0640 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:18 Sistema O item 0665 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:18 Sistema O item 0666 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:18 Sistema O item 0667 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:18 Sistema O item 0668 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:18 Sistema O item 0669 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:24 Sistema O item 0658 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:24 Sistema O item 0660 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:40 Sistema O item 0644 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:42:43 Sistema O item 0645 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:44:31 Sistema O item 0648 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:44:37 Sistema O item 0646 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:45:37 Sistema O item 0656 foi encerrado.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0001 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
48,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0002 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
99,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0003 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
116,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0004 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 110,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0005 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
2.343,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0006 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 78,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0007 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 77,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0008 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0009 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
212,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0010 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 2.000,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0011 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
52,84.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0012 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 55,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0013 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
116,16.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0014 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 54,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0015 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
478,75.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0016 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
280,15.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0017 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
206,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0018 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 70,61.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0019 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 68,04.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0020 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 99,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0021 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
158,29.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0022 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
158,60.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0023 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
209,59.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0024 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
212,11.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0025 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 59,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0026 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 3.266,41.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0027 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 79,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0028 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
279,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0029 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
249,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0030 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 294,19.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0031 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 956,34.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0032 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
269,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0033 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
270,06.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0034 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 119,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0035 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
287,16.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0036 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0037 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
316,25.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0038 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 323,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0039 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 264,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0040 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
282,41.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0041 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
518,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0042 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 385,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0043 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 68,99.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0044 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
254,86.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0045 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 190,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0046 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 77,90.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0047 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 78,16.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0048 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 45,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0049 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 87,66.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0050 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 930,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0051 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
20,54.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0052 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
22,11.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0053 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
118,70.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0054 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 117,80.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0055 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
118,06.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0056 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.169,75.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0057 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
655,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0058 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
487,94.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0059 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
34,79.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0060 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
116,49.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0061 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
116,49.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0062 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
196,29.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0063 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.250,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0064 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
205,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0065 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 185,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0066 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 43,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0067 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 44,20.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0068 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.260,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0069 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 68,71.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0070 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
68,04.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0071 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
200,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0072 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 39,90.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0073 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0074 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 568,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0075 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 38,90.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0076 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0077 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
200,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0078 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 460,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0079 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
480,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0080 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
191,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0081 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 575,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0082 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 920,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0083 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
186,79.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0084 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0085 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
39,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0086 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0087 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
611,75.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0088 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 195,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0089 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
484,45.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0090 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 119,06.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0091 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
72,46.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0092 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 123,50.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0093 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
38,90.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0094 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
369,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0095 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 123,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0096 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
148,40.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0097 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0098 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 28,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0099 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 48,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0100 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
38,90.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0101 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
56,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0102 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 59,21.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0103 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 192,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0104 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
387,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0105 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
181,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0106 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.025,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0107 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0108 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 26,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0109 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 278,04.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0110 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 278,04.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0111 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 480,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0112 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
175,70.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0113 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 53,84.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0114 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 480,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0115 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 192,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0116 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 55,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0117 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 22,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0118 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
291,20.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0119 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 78,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0120 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
108,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0121 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
350,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0122 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 140,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0123 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 64,91.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0124 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.196,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0125 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
292,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0126 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 194,11.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0127 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 385,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0128 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.990,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0129 teve como arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 211,54.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0130 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 122,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0131 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 65,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0132 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
262,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0133 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 260,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0134 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 242,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0135 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 165,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0136 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
301,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0137 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 49,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0138 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0139 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0140 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
658,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0141 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 305,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0142 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 122,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0143 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0144 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
509,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0145 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
588,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0146 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 5.400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0147 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 265,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0148 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
4.240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0149 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 136,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0150 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.685,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0151 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.090,17.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0152 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
1.633,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0153 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
1.081,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0154 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.050,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0155 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.900,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0156 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
948,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0157 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
4.040,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0158 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 775,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0159 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 710,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0160 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
536,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0161 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 248,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0162 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 278,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0163 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 115,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0164 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 30,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0165 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 28,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0166 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 660,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0167 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 57,17.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0168 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 79,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0169 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 98,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0170 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 570,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0171 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 275,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0172 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
335,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0173 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
350,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0174 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 160,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0175 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 160,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0176 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
193,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0177 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 160,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0178 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 775,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0179 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 235,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0180 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
949,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0181 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
150,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0182 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
285,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0183 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 288,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0184 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 291,17.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0185 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 290,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0186 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
250,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0187 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 595,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0188 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 470,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0189 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 17,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0190 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 86,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0191 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 260,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0192 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 305,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0193 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 27,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0194 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0195 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
189,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0196 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 185,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0197 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0198 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
135,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0199 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 19,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0200 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 65,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0201 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 175,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0202 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
839,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0203 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 410,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0204 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.135,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0205 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 740,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0206 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
199,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0207 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
109,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0208 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
649,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0209 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 575,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0210 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
4.764,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0211 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
792,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0212 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 595,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0213 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
705,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0214 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 379,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0215 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
752,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0216 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 118,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0217 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 75,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0218 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 145,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0219 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
149,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0220 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
124,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0221 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
250,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0222 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 245,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0223 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.094,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0224 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
2.999,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0225 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
24,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0226 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.856,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0227 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.049,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0228 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.683,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0229 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.847,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0230 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.054,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0231 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
4.099,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0232 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.024,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0233 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
16,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0234 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 12.000,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0235 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 12.000,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0236 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
11.200,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0237 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 10.545,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0238 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 10.545,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0239 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 10.545,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0240 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
11.240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0241 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 5.430,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0242 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 5.430,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0243 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4.700,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0244 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
4.800,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0245 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
4.799,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0246 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4.600,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0247 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4.600,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0248 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0249 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0250 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0251 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0252 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0253 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0254 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0255 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0256 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
220,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0257 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0258 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0259 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0260 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
220,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0261 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0262 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 195,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0263 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 310,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0264 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
59,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0265 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
64,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0266 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
57,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0267 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
68,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0268 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
60,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0269 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
59,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0270 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
59,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0271 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
5.490,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0272 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 5.000,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0273 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.700,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0274 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.700,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0275 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
3.765,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0276 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.700,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0277 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.700,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0278 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 315,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0279 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 43,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0280 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 160,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0281 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.055,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0282 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
189,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0283 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.800,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0284 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
940,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0285 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
144,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0286 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
219,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0287 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
44,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0288 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
36,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0289 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
149,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0290 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
113,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0291 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
75,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0292 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
39,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0293 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
39,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0294 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0295 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
299,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0296 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 550,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0297 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 550,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0298 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 14,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0299 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 13,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0300 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 48,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0301 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 280,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0302 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0303 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 385,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0304 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 380,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0305 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 265,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0306 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
416,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0307 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
749,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0308 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
147,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0309 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 142,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0310 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 28,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0311 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
179,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0312 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 170,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0313 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 980,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0314 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
413,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0315 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
974,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0316 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 730,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0317 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 600,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0318 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
193,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0319 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
147,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0320 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0321 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
649,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0322 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 570,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0323 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
5.325,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0324 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
749,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0325 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 700,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0326 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
236,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0327 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.250,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0328 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
420,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0329 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
751,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0330 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 745,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0331 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.500,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0332 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
237,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0333 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
166,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0334 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 78,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0335 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 88,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0336 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 57,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0337 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0338 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 145,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0339 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 4.450,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0340 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
2.100,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0341 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
3.923,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0342 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 590,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0343 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.780,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0344 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 75,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0345 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
116,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0346 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
2.373,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0347 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0348 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
1.688,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0349 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0350 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 550,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0351 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.650,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0352 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
446,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0353 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
524,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0354 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 340,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0355 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 495,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0356 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 22,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0357 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 25,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0358 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 35,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0359 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0360 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 89,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0361 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 89,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0362 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 88,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0363 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 85,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0364 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
333,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0365 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 89,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0366 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
28,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0367 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 320,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0368 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
780,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0369 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
167,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0370 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0371 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
414,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0372 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
949,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0373 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
164,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0374 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
169,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0375 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
36,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0376 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
44,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0377 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
429,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0378 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
269,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0379 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
382,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0380 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
113,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0381 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
77,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0382 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 295,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0383 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0384 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
299,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0385 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 295,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0386 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 195,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0387 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
200,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0388 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
407,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0389 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0390 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 12,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0391 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 13,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0392 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 85,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0393 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
719,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0394 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 390,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0395 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
397,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0396 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 24,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0397 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 26,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0398 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0399 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
251,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0400 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
188,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0401 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0402 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0403 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 27,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0404 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
127,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0405 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
47,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0406 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 145,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0407 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
625,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0408 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 83,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0409 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 88,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0410 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 170,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0411 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 79,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0412 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
639,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0413 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
459,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0414 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
4.519,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0415 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 580,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0416 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
535,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0417 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0418 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
399,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0419 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 390,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0420 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 410,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0421 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
120,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0422 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 74,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0423 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 90,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0424 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 100,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0425 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 60,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0426 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 105,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0427 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.730,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0428 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.950,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0429 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
3.280,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0430 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 590,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0431 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0432 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 100,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0433 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
2.375,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0434 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.245,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0435 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.670,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0436 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 595,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0437 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
595,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0438 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.545,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0439 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 440,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0440 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 520,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0441 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
345,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0442 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 445,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0443 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 94,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0444 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 65,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0445 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 80,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0446 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 175,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0447 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
344,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0448 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 115,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0449 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
193,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0450 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 330,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0451 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0452 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 28,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0453 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
324,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0454 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 770,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0455 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
159,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0456 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0457 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
948,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0458 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 160,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0459 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
36,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0460 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
44,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0461 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
549,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0462 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
250,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0463 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0464 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 238,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0465 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0466 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
408,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0467 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0468 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 12,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0469 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 12,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0470 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 86,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0471 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0472 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0473 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 185,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0474 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
189,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0475 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0476 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
132,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0477 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 28,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0478 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 50,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0479 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 145,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0480 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 618,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0481 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 80,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0482 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 91,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0483 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 170,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0484 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
81,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0485 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
639,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0486 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 450,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0487 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
4.495,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0488 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 590,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0489 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
534,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0490 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 340,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0491 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
420,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0492 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.000,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0493 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 118,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0494 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 70,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0495 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 96,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0496 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 105,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0497 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 59,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0498 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.780,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0499 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.049,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0500 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.900,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0501 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 740,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0502 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0503 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
620,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0504 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.500,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0505 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
439,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0506 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 340,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0507 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 27,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0508 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 27,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0509 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 38,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0510 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 41,50.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0511 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
348,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0512 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 115,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0513 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 110,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0514 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
327,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0515 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
156,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0516 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 300,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0517 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 165,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0518 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 810,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0519 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
213,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0520 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
948,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0521 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0522 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
244,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0523 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0524 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
235,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0525 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 13,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0526 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 14,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0527 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 85,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0528 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
190,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0529 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 185,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0530 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
550,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0531 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 98,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0532 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
156,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0533 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 145,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0534 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
617,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0535 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 87,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0536 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 96,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0537 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 172,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0538 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 298,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0539 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 490,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0540 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
4.485,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0541 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 537,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0542 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
538,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0543 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 460,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0544 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
183,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0545 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 83,17.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0546 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
112,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0547 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
200,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0548 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
125,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0549 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.097,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0550 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
2.988,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0551 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 174,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0552 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
4.175,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0553 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 740,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0554 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
146,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0555 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 100,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0556 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
1.825,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0557 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 480,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0558 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
411,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0559 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0560 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0561 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 298,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0562 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
210,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0563 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 790,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0564 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
168,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0565 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 405,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0566 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
14,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0567 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 84,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0568 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
199,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0569 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 198,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0570 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 394,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0571 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 390,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0572 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0573 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0574 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 165,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0575 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
170,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0576 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
135,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0577 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 130,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0578 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 27,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0579 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 40,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0580 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
152,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0581 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 635,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0582 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
177,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0583 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 85,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0584 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
648,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0585 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
494,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0586 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
4.499,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0587 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
547,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0588 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 540,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0589 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
598,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0590 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 700,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0591 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.050,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0592 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 70,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0593 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 96,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0594 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 105,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0595 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 55,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0596 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 3.030,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0597 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
180,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0598 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 6.400,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0599 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 635,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0600 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.790,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0601 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
135,50.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0602 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 135,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0603 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.669,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0604 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 2.450,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0605 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
1.630,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0606 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
589,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0607 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 590,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0608 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
5.706,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0609 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
770,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0610 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 710,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0611 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
27,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0612 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 670,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0613 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
1.815,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0614 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 78,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0615 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$ 56,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0616 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 95,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0617 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
575,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0618 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
280,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0619 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
349,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0620 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 160,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0621 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
363,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0622 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
2.178,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0623 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
189,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0624 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
395,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0625 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 245,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0626 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
250,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0627 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 245,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0628 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
600,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0629 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 595,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0630 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 15,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0631 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 13,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0632 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 58,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0633 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 389,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0634 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 25,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0635 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 27,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0636 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
272,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0637 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 30,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0638 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
284,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0639 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 178,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0640 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 980,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0641 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 158,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0642 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
169,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0643 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
644,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0644 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
600,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0645 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 789,83.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0646 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
1.549,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0647 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.594,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0648 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 840,00.
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17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0649 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 165,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0650 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 80,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0651 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
199,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0652 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 114,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0653 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
200,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0654 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
3.999,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0655 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
746,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0656 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
2.585,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0657 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
133,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0658 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 148,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0659 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
1.799,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0660 teve como arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME com valor unitário de R$
247,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0661 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 240,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0662 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$ 29,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0663 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 27,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0664 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
117,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0665 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 56,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0666 teve como arrematante JOSE MARCELINO GALVAO - EPP/SS com valor unitário de R$
248,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0667 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 97,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0668 teve como arrematante E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$
319,00.

17/05/2021 - 16:46:10 Sistema O item 0669 teve como arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI - ME com valor unitário de R$ 170,00.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0100. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0101. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0102. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0103. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0105. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0106. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0107. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0108. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0109. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0110. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0111. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0112. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0113. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0114. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0115. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0116. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0117. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0118. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0119. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0120. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0121. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0122. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0123. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0124. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0125. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0126. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0127. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0128. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0129. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0130. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0131. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0132. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0133. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0134. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0135. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0136. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0137. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0138. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0139. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0140. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0141. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0142. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0143. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0144. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0145. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0146. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0147. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0148. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0149. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0150. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0151. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0152. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0153. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0154. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0155. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0156. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0157. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0158. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0159. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0160. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0161. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0162. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0163. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0164. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0165. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0166. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0167. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0168. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0169. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0170. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0171. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0172. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0173. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0174. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0175. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0176. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0177. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0178. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0179. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0180. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0181. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0182. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0183. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0184. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0185. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0186. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0187. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0188. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0189. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0190. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0191. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0192. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0193. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0194. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0195. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0196. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0197. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0198. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0199. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0200. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0201. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0202. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0203. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0204. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0205. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0206. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0207. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0208. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0209. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0210. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0211. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0212. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0213. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0214. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0215. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0216. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0217. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0218. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0219. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0220. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0221. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0222. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0223. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0224. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0225. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0226. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0227. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0228. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0229. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0230. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0231. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0232. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0233. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0234. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0235. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0236. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0237. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0238. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0239. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0240. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0241. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0242. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0243. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0244. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0245. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0246. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0247. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0248. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0249. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0250. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0251. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0252. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0253. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0254. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0255. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0256. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0257. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0258. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0259. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0260. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0261. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0262. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0263. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0264. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0265. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0266. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0267. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0268. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0269. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0270. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0271. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0272. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0273. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0274. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0275. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0276. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0277. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0278. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0279. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0280. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0281. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0282. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0283. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0284. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0285. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0286. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0287. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0288. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0289. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0290. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0291. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0292. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0293. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0294. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0295. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0296. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0297. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0298. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0299. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0300. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0301. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0302. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0303. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0304. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0305. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0306. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0307. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0308. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0309. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0310. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0311. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0312. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0313. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0314. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0315. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0316. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0317. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0318. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0319. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0320. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0321. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0322. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0323. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0324. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0325. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0326. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0327. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0328. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0329. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0330. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0331. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0332. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0333. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0334. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0335. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0336. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0337. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0338. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0339. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0340. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0341. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0342. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0343. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0344. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0345. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0346. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0347. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0348. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0349. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0350. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0351. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0352. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0353. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0354. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0355. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0356. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0357. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0358. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0359. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0360. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0361. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0362. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0363. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0364. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0365. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0366. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0367. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0368. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0369. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0370. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0371. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0372. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0373. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0374. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0375. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0376. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0377. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0378. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0379. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0380. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0381. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0382. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0383. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0384. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0385. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0386. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0387. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0388. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0389. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0390. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0391. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0392. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0393. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0394. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0395. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0396. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0397. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0398. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0399. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0400. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0401. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0402. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0403. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0404. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0405. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0406. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0407. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0408. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0409. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0410. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0411. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0412. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0413. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0414. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0415. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0416. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0417. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0418. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0419. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0420. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0421. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0422. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0423. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0424. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0425. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0426. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0427. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0428. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0429. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0430. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0431. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0432. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0433. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0434. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0435. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0436. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0437. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0438. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0439. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0440. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0441. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0442. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0443. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0444. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0445. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0446. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0447. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0448. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0449. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0450. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0451. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0452. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0453. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0454. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0455. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0456. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0457. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0458. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0459. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0460. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0461. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0462. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0463. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0464. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0465. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0466. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0467. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0468. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0469. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0470. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0471. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0472. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0473. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0474. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0475. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0476. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0477. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0478. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0479. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0480. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0481. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0482. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0483. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0484. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0485. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0486. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0487. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0488. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0489. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0490. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0491. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0492. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0493. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0494. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0495. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0496. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0497. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0498. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0499. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0500. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0501. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0502. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0503. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0504. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0505. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0506. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0507. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0508. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0509. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0510. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0511. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0512. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0513. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0514. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0515. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0516. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0517. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0518. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0519. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0520. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0521. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0522. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0523. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0524. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0525. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0526. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0527. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0528. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0529. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0530. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0531. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0532. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0533. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0534. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0535. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0536. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0537. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0538. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0539. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0540. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0541. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0542. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0543. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0544. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0545. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0546. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0547. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0548. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0549. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0550. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0551. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0552. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0553. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0554. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0555. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0556. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0557. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0558. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0559. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0560. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0561. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0562. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0563. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0564. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0565. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0566. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0567. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0568. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0569. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0570. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0571. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0572. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0573. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0574. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0575. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0576. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0577. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0578. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0579. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0580. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0581. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0582. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0583. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0584. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0585. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0586. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0587. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0588. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0589. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0590. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0591. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0592. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0593. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0594. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0595. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0596. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0597. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0598. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0599. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0600. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0601. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0602. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0603. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0604. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0605. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0606. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0607. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0608. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0609. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0610. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0611. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0612. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0613. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0614. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0615. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0616. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0617. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0618. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0619. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0620. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0621. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0622. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0623. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0624. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0625. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0626. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0627. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0628. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0629. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0630. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0631. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0632. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0633. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0634. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0635. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0636. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0637. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0638. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0639. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0640. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0641. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0642. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0643. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0644. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0645. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0646. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0647. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0648. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0649. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0650. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0651. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0652. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0653. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0654. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0655. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0656. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0657. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.
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17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0658. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0659. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0660. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0661. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0662. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0663. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0664. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0665. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0666. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0667. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0668. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Foi aberta negociação para o item 0669. O prazo é até às 18:50 do dia 17/05/2021.

17/05/2021 - 16:48:52 Sistema Motivo: foi iniciada a fase de negociação, os licitantes vencedores dos itens licitados têm proposta menor?

17/05/2021 - 16:53:45 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R$ 77,00.

17/05/2021 - 16:55:48 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi definida
pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 19:55.

17/05/2021 - 16:56:08 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi definida
pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:56.

17/05/2021 - 16:56:34 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:56.

17/05/2021 - 16:56:48 Sistema O Item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R$ 54,00.

17/05/2021 - 16:56:55 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:56.

17/05/2021 - 16:57:10 Sistema O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R$ 98,00.

17/05/2021 - 16:57:35 Sistema O Item 0028 recebeu um lance negociado no valor de R$ 278,00.

17/05/2021 - 16:57:41 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO foi definida
pelo pregoeiro para 17/05/2021 às 18:57.

17/05/2021 - 16:57:47 Sistema O Item 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 248,00.

17/05/2021 - 16:58:08 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI foi definida pelo
pregoeiro para 17/05/2021 às 18:58.

17/05/2021 - 16:58:09 Sistema O Item 0032 recebeu um lance negociado no valor de R$ 268,00.

17/05/2021 - 16:58:30 Sistema O Item 0041 recebeu um lance negociado no valor de R$ 517,00.

17/05/2021 - 16:58:54 Sistema O Item 0064 recebeu um lance negociado no valor de R$ 204,00.

17/05/2021 - 16:59:07 Sistema O Item 0067 recebeu um lance negociado no valor de R$ 44,00.

17/05/2021 - 16:59:32 Sistema O Item 0075 recebeu um lance negociado no valor de R$ 38,50.

17/05/2021 - 16:59:50 Sistema O Item 0079 recebeu um lance negociado no valor de R$ 478,00.

17/05/2021 - 17:00:06 Sistema O Item 0080 recebeu um lance negociado no valor de R$ 190,00.

17/05/2021 - 17:00:27 Sistema O Item 0084 recebeu um lance negociado no valor de R$ 39,50.

17/05/2021 - 17:00:52 Sistema O Item 0096 recebeu um lance negociado no valor de R$ 147,00.

17/05/2021 - 17:01:19 Sistema O Item 0104 recebeu um lance negociado no valor de R$ 385,00.

17/05/2021 - 17:01:33 Sistema O Item 0105 recebeu um lance negociado no valor de R$ 180,00.

17/05/2021 - 17:01:46 Sistema O Item 0108 recebeu um lance negociado no valor de R$ 26,00.

17/05/2021 - 17:02:10 Sistema O Item 0116 recebeu um lance negociado no valor de R$ 55,00.

17/05/2021 - 17:02:24 Sistema O Item 0118 recebeu um lance negociado no valor de R$ 290,00.

17/05/2021 - 17:02:36 Sistema O Item 0120 recebeu um lance negociado no valor de R$ 107,00.

17/05/2021 - 17:03:03 Sistema O Item 0121 recebeu um lance negociado no valor de R$ 348,00.

17/05/2021 - 17:03:20 Sistema O Item 0125 recebeu um lance negociado no valor de R$ 291,00.

17/05/2021 - 17:05:39 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA enviou uma nova proposta readequada.

17/05/2021 - 17:05:41 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

17/05/2021 - 17:05:54 Sistema O Item 0136 recebeu um lance negociado no valor de R$ 300,00.

17/05/2021 - 17:06:08 Sistema O Item 0137 recebeu um lance negociado no valor de R$ 48,50.

17/05/2021 - 17:06:25 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

17/05/2021 - 17:06:29 Sistema O Item 0144 recebeu um lance negociado no valor de R$ 507,00.

17/05/2021 - 17:06:45 Sistema O Item 0145 recebeu um lance negociado no valor de R$ 586,00.

17/05/2021 - 17:07:07 Sistema O Item 0148 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.230,00.

17/05/2021 - 17:07:30 Sistema O Item 0152 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.630,00.

17/05/2021 - 17:07:47 Sistema O Item 0156 recebeu um lance negociado no valor de R$ 946,00.

17/05/2021 - 17:08:01 Sistema O Item 0157 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.030,00.

17/05/2021 - 17:08:15 Sistema O Item 0160 recebeu um lance negociado no valor de R$ 535,00.

17/05/2021 - 17:08:43 Sistema O Item 0164 recebeu um lance negociado no valor de R$ 29,50.
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17/05/2021 - 17:08:53 Sistema O Item 0168 recebeu um lance negociado no valor de R$ 78,00.

17/05/2021 - 17:09:13 Sistema O Item 0172 recebeu um lance negociado no valor de R$ 333,00.

17/05/2021 - 17:09:26 Sistema O Item 0176 recebeu um lance negociado no valor de R$ 192,00.

17/05/2021 - 17:09:50 Sistema O Item 0182 recebeu um lance negociado no valor de R$ 283,00.

17/05/2021 - 17:10:04 Sistema O Item 0186 recebeu um lance negociado no valor de R$ 249,00.

17/05/2021 - 17:10:14 Sistema O Item 0190 recebeu um lance negociado no valor de R$ 85,00.

17/05/2021 - 17:10:34 Sistema O Item 0194 recebeu um lance negociado no valor de R$ 27,50.

17/05/2021 - 17:10:47 Sistema O Item 0198 recebeu um lance negociado no valor de R$ 134,00.

17/05/2021 - 17:10:57 Sistema O Item 0200 recebeu um lance negociado no valor de R$ 64,00.

17/05/2021 - 17:11:21 Sistema O Item 0202 recebeu um lance negociado no valor de R$ 837,00.

17/05/2021 - 17:11:32 Sistema O Item 0206 recebeu um lance negociado no valor de R$ 198,00.

17/05/2021 - 17:11:52 Sistema O Item 0211 recebeu um lance negociado no valor de R$ 790,00.

17/05/2021 - 17:12:05 Sistema O Item 0213 recebeu um lance negociado no valor de R$ 704,00.

17/05/2021 - 17:12:18 Sistema O Item 0215 recebeu um lance negociado no valor de R$ 750,00.

17/05/2021 - 17:12:33 Sistema O Item 0217 recebeu um lance negociado no valor de R$ 74,50.

17/05/2021 - 17:12:45 Sistema O Item 0219 recebeu um lance negociado no valor de R$ 148,00.

17/05/2021 - 17:13:01 Sistema O Item 0221 recebeu um lance negociado no valor de R$ 249,00.

17/05/2021 - 17:13:31 Sistema O Item 0236 recebeu um lance negociado no valor de R$ 11.180,00.

17/05/2021 - 17:13:56 Sistema O Item 0240 recebeu um lance negociado no valor de R$ 11.220,00.

17/05/2021 - 17:14:23 Sistema O Item 0244 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.780,00.

17/05/2021 - 17:14:43 Sistema O Item 0248 recebeu um lance negociado no valor de R$ 398,00.

17/05/2021 - 17:14:57 Sistema O Item 0250 recebeu um lance negociado no valor de R$ 398,00.

17/05/2021 - 17:15:14 Sistema O Item 0252 recebeu um lance negociado no valor de R$ 398,00.

17/05/2021 - 17:15:16 Sistema O Item 0142 recebeu um lance negociado no valor de R$ 120,00.

17/05/2021 - 17:15:28 Sistema O Item 0256 recebeu um lance negociado no valor de R$ 219,00.

17/05/2021 - 17:15:42 Sistema O Item 0260 recebeu um lance negociado no valor de R$ 219,00.

17/05/2021 - 17:16:12 Sistema O Item 0271 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.485,00.

17/05/2021 - 17:16:26 Sistema O Item 0151 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.080,00.

17/05/2021 - 17:16:30 Sistema O Item 0275 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.760,00.

17/05/2021 - 17:16:46 Sistema O Item 0279 recebeu um lance negociado no valor de R$ 42,50.

17/05/2021 - 17:17:08 Sistema O Item 0294 recebeu um lance negociado no valor de R$ 299,00.

17/05/2021 - 17:17:25 Sistema O Item 0298 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,80.

17/05/2021 - 17:17:48 Sistema O Item 0302 recebeu um lance negociado no valor de R$ 299,00.

17/05/2021 - 17:18:00 Sistema O Item 0306 recebeu um lance negociado no valor de R$ 414,00.

17/05/2021 - 17:18:14 Sistema O Item 0308 recebeu um lance negociado no valor de R$ 146,00.

17/05/2021 - 17:18:24 Sistema O Item 0167 recebeu um lance negociado no valor de R$ 55,00.

17/05/2021 - 17:18:27 Sistema O Item 0310 recebeu um lance negociado no valor de R$ 27,50.

17/05/2021 - 17:18:47 Sistema O Item 0314 recebeu um lance negociado no valor de R$ 412,00.

17/05/2021 - 17:19:00 Sistema O Item 0318 recebeu um lance negociado no valor de R$ 192,00.

17/05/2021 - 17:19:21 Sistema O Item 0323 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.320,00.

17/05/2021 - 17:19:34 Sistema O Item 0328 recebeu um lance negociado no valor de R$ 418,00.

17/05/2021 - 17:19:42 Sistema O Item 0184 recebeu um lance negociado no valor de R$ 290,00.

17/05/2021 - 17:19:54 Sistema O Item 0336 recebeu um lance negociado no valor de R$ 56,00.

17/05/2021 - 17:20:13 Sistema O Item 0340 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.098,00.

17/05/2021 - 17:20:30 Sistema O Item 0344 recebeu um lance negociado no valor de R$ 74,00.

17/05/2021 - 17:20:47 Sistema O Item 0348 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.686,00.

17/05/2021 - 17:21:06 Sistema O Item 0356 recebeu um lance negociado no valor de R$ 22,00.

17/05/2021 - 17:21:17 Sistema O Item 0360 recebeu um lance negociado no valor de R$ 87,00.

17/05/2021 - 17:21:39 Sistema O Item 0364 recebeu um lance negociado no valor de R$ 332,00.

17/05/2021 - 17:21:53 Sistema O Item 0368 recebeu um lance negociado no valor de R$ 778,00.

17/05/2021 - 17:22:19 Sistema O Item 0383 recebeu um lance negociado no valor de R$ 299,00.

17/05/2021 - 17:22:24 Sistema O Item 0214 recebeu um lance negociado no valor de R$ 375,00.

17/05/2021 - 17:22:31 Sistema O Item 0387 recebeu um lance negociado no valor de R$ 199,00.

17/05/2021 - 17:22:54 Sistema O Item 0391 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,80.

17/05/2021 - 17:23:06 Sistema O Item 0393 recebeu um lance negociado no valor de R$ 717,00.

17/05/2021 - 17:23:20 Sistema O Item 0395 recebeu um lance negociado no valor de R$ 395,00.

17/05/2021 - 17:23:33 Sistema O Item 0399 recebeu um lance negociado no valor de R$ 250,00.
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17/05/2021 - 17:23:52 Sistema O Item 0403 recebeu um lance negociado no valor de R$ 27,00.

17/05/2021 - 17:24:03 Sistema O Item 0407 recebeu um lance negociado no valor de R$ 624,00.

17/05/2021 - 17:24:21 Sistema O Item 0411 recebeu um lance negociado no valor de R$ 78,00.

17/05/2021 - 17:24:34 Sistema O Item 0416 recebeu um lance negociado no valor de R$ 533,00.

17/05/2021 - 17:24:54 Sistema O Item 0421 recebeu um lance negociado no valor de R$ 119,00.

17/05/2021 - 17:25:11 Sistema O Item 0425 recebeu um lance negociado no valor de R$ 59,00.

17/05/2021 - 17:25:33 Sistema O Item 0429 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3.277,00.

17/05/2021 - 17:25:56 Sistema O Item 0433 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.373,00.

17/05/2021 - 17:26:09 Sistema O Item 0437 recebeu um lance negociado no valor de R$ 594,00.

17/05/2021 - 17:26:35 Sistema O Item 0441 recebeu um lance negociado no valor de R$ 343,00.

17/05/2021 - 17:26:47 Sistema O Item 0445 recebeu um lance negociado no valor de R$ 79,50.

17/05/2021 - 17:27:00 Sistema O Item 0449 recebeu um lance negociado no valor de R$ 192,00.

17/05/2021 - 17:27:21 Sistema O Item 0453 recebeu um lance negociado no valor de R$ 323,00.

17/05/2021 - 17:27:39 Sistema O Item 0462 recebeu um lance negociado no valor de R$ 249,00.

17/05/2021 - 17:27:51 Sistema O Item 0466 recebeu um lance negociado no valor de R$ 407,00.

17/05/2021 - 17:28:04 Sistema O Item 0470 recebeu um lance negociado no valor de R$ 85,00.

17/05/2021 - 17:28:29 Sistema O Item 0474 recebeu um lance negociado no valor de R$ 187,00.

17/05/2021 - 17:28:41 Sistema O Item 0478 recebeu um lance negociado no valor de R$ 49,50.

17/05/2021 - 17:29:00 Sistema O Item 0482 recebeu um lance negociado no valor de R$ 90,00.

17/05/2021 - 17:29:14 Sistema O Item 0487 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.490,00.

17/05/2021 - 17:29:34 Sistema O Item 0491 recebeu um lance negociado no valor de R$ 419,00.

17/05/2021 - 17:29:44 Sistema O Item 0495 recebeu um lance negociado no valor de R$ 95,00.

17/05/2021 - 17:30:07 Sistema O Item 0503 recebeu um lance negociado no valor de R$ 618,00.

17/05/2021 - 17:30:16 Sistema O Item 0507 recebeu um lance negociado no valor de R$ 27,00.

17/05/2021 - 17:30:27 Sistema O Item 0342 recebeu um lance negociado no valor de R$ 590,00.

17/05/2021 - 17:30:37 Sistema O Item 0511 recebeu um lance negociado no valor de R$ 346,00.

17/05/2021 - 17:30:49 Sistema O Item 0515 recebeu um lance negociado no valor de R$ 155,00.

17/05/2021 - 17:31:04 Sistema O Item 0519 recebeu um lance negociado no valor de R$ 212,00.

17/05/2021 - 17:31:26 Sistema O Item 0524 recebeu um lance negociado no valor de R$ 234,00.

17/05/2021 - 17:31:38 Sistema O Item 0528 recebeu um lance negociado no valor de R$ 189,00.

17/05/2021 - 17:31:52 Sistema O Item 0530 recebeu um lance negociado no valor de R$ 548,00.

17/05/2021 - 17:32:11 Sistema O Item 0532 recebeu um lance negociado no valor de R$ 155,00.

17/05/2021 - 17:32:23 Sistema O Item 0536 recebeu um lance negociado no valor de R$ 95,00.

17/05/2021 - 17:32:38 Sistema O Item 0540 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.480,00.

17/05/2021 - 17:32:58 Sistema O Item 0544 recebeu um lance negociado no valor de R$ 183,00.

17/05/2021 - 17:33:09 Sistema O Item 0547 recebeu um lance negociado no valor de R$ 199,00.

17/05/2021 - 17:33:19 Sistema O Item 0548 recebeu um lance negociado no valor de R$ 124,00.

17/05/2021 - 17:33:41 Sistema O Item 0552 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4.170,00.

17/05/2021 - 17:33:59 Sistema O Item 0556 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.823,00.

17/05/2021 - 17:34:15 Sistema O Item 0560 recebeu um lance negociado no valor de R$ 44,50.

17/05/2021 - 17:35:04 Sistema O Item 0564 recebeu um lance negociado no valor de R$ 167,00.

17/05/2021 - 17:35:25 Sistema O Item 0568 recebeu um lance negociado no valor de R$ 198,00.

17/05/2021 - 17:35:49 Sistema O Item 0576 recebeu um lance negociado no valor de R$ 134,00.

17/05/2021 - 17:36:08 Sistema O Item 0580 recebeu um lance negociado no valor de R$ 151,00.

17/05/2021 - 17:36:28 Sistema O Item 0585 recebeu um lance negociado no valor de R$ 492,00.

17/05/2021 - 17:36:47 Sistema O Item 0589 recebeu um lance negociado no valor de R$ 596,00.

17/05/2021 - 17:37:06 Sistema O Item 0593 recebeu um lance negociado no valor de R$ 95,00.

17/05/2021 - 17:37:19 Sistema O Item 0597 recebeu um lance negociado no valor de R$ 179,00.

17/05/2021 - 17:37:38 Sistema O Item 0601 recebeu um lance negociado no valor de R$ 135,00.

17/05/2021 - 17:37:51 Sistema O Item 0605 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.628,00.

17/05/2021 - 17:38:07 Sistema O Item 0609 recebeu um lance negociado no valor de R$ 769,00.

17/05/2021 - 17:38:28 Sistema O Item 0613 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.813,00.

17/05/2021 - 17:38:41 Sistema O Item 0617 recebeu um lance negociado no valor de R$ 574,00.

17/05/2021 - 17:38:55 Sistema O Item 0618 recebeu um lance negociado no valor de R$ 279,00.

17/05/2021 - 17:39:14 Sistema O Item 0621 recebeu um lance negociado no valor de R$ 362,00.

17/05/2021 - 17:39:26 Sistema O Item 0626 recebeu um lance negociado no valor de R$ 249,00.

17/05/2021 - 17:39:40 Sistema O Item 0630 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14,80.
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17/05/2021 - 17:40:02 Sistema O Item 0634 recebeu um lance negociado no valor de R$ 24,70.

17/05/2021 - 17:40:18 Sistema O Item 0637 recebeu um lance negociado no valor de R$ 29,80.

17/05/2021 - 17:40:34 Sistema O Item 0638 recebeu um lance negociado no valor de R$ 283,00.

17/05/2021 - 17:40:55 Sistema O Item 0642 recebeu um lance negociado no valor de R$ 168,00.

17/05/2021 - 17:41:09 Sistema O Item 0644 recebeu um lance negociado no valor de R$ 598,00.

17/05/2021 - 17:41:28 Sistema O Item 0651 recebeu um lance negociado no valor de R$ 198,00.

17/05/2021 - 17:41:39 Sistema O Item 0657 recebeu um lance negociado no valor de R$ 132,00.

17/05/2021 - 17:42:16 Sistema O Item 0662 recebeu um lance negociado no valor de R$ 28,50.

17/05/2021 - 17:42:32 Sistema O Item 0666 recebeu um lance negociado no valor de R$ 247,00.

17/05/2021 - 17:44:41 Sistema O Item 0541 recebeu um lance negociado no valor de R$ 535,00.

17/05/2021 - 17:45:03 Sistema O Item 0545 recebeu um lance negociado no valor de R$ 82,00.

17/05/2021 - 17:46:04 Sistema O Item 0551 recebeu um lance negociado no valor de R$ 173,00.

17/05/2021 - 17:52:36 Sistema O Item 0645 recebeu um lance negociado no valor de R$ 785,00.

17/05/2021 - 18:07:18 Sistema O fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

17/05/2021 - 18:24:25 F. N. R. DA SILVA - EIRELI Negociação Item 0214: Nao consigo enviar a proposta readequada!! nao aparece o campo para carregar o
arquivo!!

17/05/2021 - 18:25:25 Sistema O fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO enviou uma nova proposta readequada.

17/05/2021 - 18:26:16 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA enviou uma nova proposta readequada.

17/05/2021 - 18:44:26 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 18:44:43 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 18:44:47 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 18:44:50 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 18:44:52 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 18:44:56 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 18:45:04 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI enviou uma nova
proposta readequada.

17/05/2021 - 19:00:16 Pregoeiro Prezados, após finalizar o prazo para anexar os documentos, automaticamente a sessão ficará suspensa,
com retorno pro dia 18/05/2021 as 10:00 horas, para a informação quanto à aceitabilidade dos documentos
de Habilitação. Obrigado pela atenção.

18/05/2021 - 10:01:24 Pregoeiro Senhores licitante, Bom dia!

18/05/2021 - 10:01:59 Pregoeiro Estamos reabrindo a sessão.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado no processo.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 49,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 100,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 117,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 211,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 53,84.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 117,16.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 159,60.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 213,11.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 255,86.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 21,54.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 23,11.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 2.170,75.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 656,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 488,94.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 35,79.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 117,49.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 117,49.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 197,29.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 69,04.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 295,45.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 282,79.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 187,79.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 40,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 612,75.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 485,45.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 73,46.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 39,90.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 370,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 39,90.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 57,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 176,70.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS EIRELI com valor unitário de R$ 1.197,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 659,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0180 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0180 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 950,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0181 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0181 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 151,17.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0208 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0208 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 650,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0210 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0210 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 4.765,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0223 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0223 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 3.095,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0225 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0225 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 25,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0226 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0226 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.857,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0227 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0227 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 3.050,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0228 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0228 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.684,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0229 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0229 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.848,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0230 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0230 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.055,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0231 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0231 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 4.100,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0232 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0232 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.025,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0233 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0233 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 17,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0264 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0264 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 60,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0265 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0265 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 65,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0266 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0266 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 58,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0267 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0267 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 69,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0268 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0268 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 61,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0269 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0269 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 60,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0270 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0270 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 60,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0281 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0281 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 1.056,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0282 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0282 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 190,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0283 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0283 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 1.807,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0284 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0284 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 946,17.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0285 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0285 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 145,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0286 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0286 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 220,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0287 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0287 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 45,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0288 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0288 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 37,00.
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18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0289 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0289 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 150,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0290 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0290 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 114,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0291 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0291 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 76,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0292 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0292 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 40,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0293 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0293 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 40,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0321 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0321 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 650,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0326 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0326 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 237,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0349 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0349 tem como novo arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA com valor unitário de R$ 950,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0366 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0366 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 29,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0370 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0370 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.312,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0371 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0371 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 415,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0372 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0372 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 950,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0373 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0373 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 165,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0374 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0374 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 170,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0375 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0375 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 37,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0376 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0376 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 45,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0377 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0377 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 430,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0378 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0378 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 270,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0379 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0379 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 383,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0380 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0380 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 114,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0381 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0381 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 78,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0405 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0405 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 48,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0412 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0412 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 640,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0414 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0414 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 4.520,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0417 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0417 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 550,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0456 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0456 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 1.317,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0457 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0457 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 949,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0459 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0459 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 37,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0460 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0460 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 45,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0461 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0461 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 550,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0484 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0484 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 82,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0485 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0485 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 640,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0489 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0489 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 535,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0499 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0499 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.050,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0505 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0505 tem como novo arrematante 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA com valor unitário de R$ 440,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0514 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0514 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 328,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0520 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0520 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 949,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0534 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0534 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 618,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0549 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0549 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 3.098,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0550 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0550 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 2.989,50.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0562 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0562 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 220,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0566 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0566 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 15,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0575 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0575 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 190,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0584 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0584 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 649,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0586 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0586 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 4.500,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0603 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0603 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 1.670,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0606 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0606 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 590,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0611 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0611 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 28,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0624 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0624 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 396,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0628 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0628 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 627,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0636 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0636 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 273,83.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0643 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0643 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 645,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0647 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0647 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.595,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0653 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0653 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 204,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0654 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0654 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 4.000,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0659 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0659 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.800,00.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0664 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0664 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 118,00.
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18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI foi inabilitado para o item 0668 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 12:55:03 Sistema O item 0668 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 320,00.

18/05/2021 - 12:55:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:05 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:05 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
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de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:06 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:07 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:07 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:08 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:09 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)



Página 1141 de 1189

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:10 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)
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18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa E. A. COSTA DA MATA, constatou-se que
a mesma não atendeu aos subitens: 9.13.4 - Declaração informando todos os dados (Nome, RG, CPF,
endereço completo e e-mail) de quem será responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preço, caso
não for o proprietário deverá encaminhar a procuração registrada lhe dando esses poderes; 9.10.1.5 Certidão
de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar
no documento, através do site do Tribunal Regional Federal 9.11.1 f) - CERTIDÃO ESPECÍFICA emitida pela
junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada; e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a... (CONTINUA)

18/05/2021 - 12:55:11 Sistema (CONT. 1) certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no
processo.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0004 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 118,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0010 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.032,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0011 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 56,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0013 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 122,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0018 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 73,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0022 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 166,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0024 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 223,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0026 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 3.400,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0030 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 309,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0031 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 1.006,17.
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18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0036 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 310,90.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0038 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 339,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0044 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 268,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0046 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 81,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0051 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 22,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0052 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 23,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0054 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 123,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0056 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.275,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0058 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 514,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0059 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 37,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0060 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 123,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0061 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 123,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0062 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 207,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0069 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 71,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0070 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 72,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0071 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 310,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0072 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 41,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0077 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 295,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0083 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 195,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0087 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 640,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0089 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 510,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0090 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 124,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0091 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 76,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0092 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 129,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0093 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 41,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0094 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 372,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0100 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 41,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0101 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 59,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0102 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 61,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0109 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 290,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0110 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 290,00.
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18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0112 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 185,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0113 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 56,17.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0123 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 67,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0124 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 1.259,50.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0126 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 203,83.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0128 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.000,00.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O fornecedor SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI foi inabilitado
para o item 0129 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:00:05 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 220,00.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.



Página 1149 de 1189

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:00:06 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa SPEED CAR AUTO CENTER COMERCIO
DE PECAS E SERVICOS EIRELI, constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.10.4 - Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, emitida pelo site (www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE
INFRAÇÕES TRABALHISTAS, emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da
Economia nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, conforme o edital exige; e 9.10.1.5 Certidão de Distribuição de Ações Cíveis
no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30
(trinta) dias da data de abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do
Tribunal Regional Federal, conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado no processo.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.344,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 78,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 213,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 84,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 502,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 295,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 408,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 72,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 167,17.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 221,17.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 284,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 302,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 317,25.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 297,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 72,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 82,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 92,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 125,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 124,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.082,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0173 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0173 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 351,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0195 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0195 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 190,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0199 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0199 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 20,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0207 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0207 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 110,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0220 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0220 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 125,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0224 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0224 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 3.000,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0245 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0245 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 4.800,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0295 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0295 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 300,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0299 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0299 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 14,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0307 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0307 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 750,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0311 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0311 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 180,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0315 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0315 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 975,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0319 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0319 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 148,50.
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18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0324 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0324 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 750,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0329 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0329 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 752,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0333 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0333 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 167,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0337 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0337 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 91,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0341 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0341 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 3.924,50.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0345 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0345 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 117,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0346 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0346 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 2.374,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0349 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0349 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 962,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0353 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0353 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 525,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0357 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0357 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 26,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0361 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0361 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 112,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0365 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0365 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 133,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0369 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0369 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 168,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0384 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0384 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 300,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0388 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0388 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 408,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0392 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0392 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 86,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0396 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0396 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 25,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0400 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0400 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 189,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0404 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0404 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 128,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0408 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0408 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 84,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0409 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0409 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 89,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0413 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0413 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 460,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0418 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0418 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 400,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0422 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0422 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 75,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0443 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0443 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 95,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0447 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0447 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 345,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0455 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0455 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 160,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0476 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0476 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 133,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0497 pelo pregoeiro.
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18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0497 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 60,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0505 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0505 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 446,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0522 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0522 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 245,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0542 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0542 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 539,50.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0546 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0546 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 113,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0554 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0554 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 147,83.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0558 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0558 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 412,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0582 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0582 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 178,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0587 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0587 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 548,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0608 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0608 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 5.715,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0615 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0615 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 57,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0619 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0619 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 350,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0622 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0622 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 2.182,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0623 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0623 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 190,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0646 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0646 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 1.550,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0655 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0655 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 748,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0656 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0656 tem como novo arrematante JOSE MARCELINO GALVAO com valor unitário de R$ 3.000,00.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA foi inabilitado para o item 0660 pelo pregoeiro.

18/05/2021 - 13:02:33 Sistema O item 0660 tem como novo arrematante N. R. DA SILVA - EIRELI com valor unitário de R$ 248,00.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:34 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:35 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
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constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:37 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:38 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.
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18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:02:39 Sistema Motivo: Após análise dos documentos de habilitação da empresa 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA,
constatou-se que a mesma não atendeu aos subitens: 9.12.1 a) o(s) atestado(s) ou declaração(s) deverão,
obrigatoriamente, possuir a relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e
quantitativo(s) fornecido(s), deverá vir acompanhado de cópia do respectivo contrato com firma reconhecida
ou assinatura certificada digitalmente (entre as partes); e 9.10.4 - Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, emitida pelo site
(www.tst.jus.br), em conjunto com a certidão negativa e a RELAÇÃO DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS,
emitida pelo site da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
conforme o edital exige.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.
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18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0168 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0172 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0173 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0176 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0180 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0182 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0186 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0190 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0194 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0195 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0198 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0199 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0200 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0202 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0206 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0207 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.
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18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0208 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0211 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0213 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0215 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0217 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0219 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0220 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0221 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0223 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0224 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0225 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0226 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0227 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0228 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0229 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0230 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0231 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0232 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0233 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0236 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0240 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0244 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0245 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0248 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0250 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0252 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0256 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0260 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0264 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0265 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0266 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0267 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0268 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0269 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0270 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0271 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0275 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0279 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0285 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0286 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0287 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0288 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0289 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0290 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0291 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0292 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0293 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0294 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0295 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0298 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0299 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0302 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0306 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0307 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0308 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0310 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0311 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.
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18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0314 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0315 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0318 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0321 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0323 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0324 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0326 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0328 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0329 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0332 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0333 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0336 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0337 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0340 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0344 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0345 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0348 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0352 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0353 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0356 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0360 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0361 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0364 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0365 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0368 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0369 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0370 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0371 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0372 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0374 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0375 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0376 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0377 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0378 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0379 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0380 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0381 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0383 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0384 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0387 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0388 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0391 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0392 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0393 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0395 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0396 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0399 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0400 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0403 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0404 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0407 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0408 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0411 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0412 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0413 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0416 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0417 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.
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18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0418 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0421 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0422 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0425 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0429 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0433 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0437 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0441 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0445 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0449 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0453 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0457 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0459 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0460 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0461 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0462 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0466 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0470 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0474 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0478 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0482 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0485 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0487 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0491 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0495 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0497 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0499 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0503 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0505 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0507 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0511 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0515 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0519 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0520 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0524 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0528 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0530 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0532 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0536 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0540 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0544 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0546 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0547 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0548 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0552 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0556 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0558 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0560 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0562 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0564 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0566 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0568 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0572 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0575 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0576 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0580 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0584 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.



Página 1168 de 1189

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0585 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0586 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0589 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0593 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0597 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0601 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0605 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0608 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0609 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0613 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0617 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0618 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0621 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0622 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0624 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0626 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0628 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0630 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0634 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0637 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0638 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0642 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0644 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0646 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0647 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0651 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0653 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0654 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0656 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0657 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0659 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0662 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:06 Sistema Para o item 0666 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JOSE MARCELINO GALVAO.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.



Página 1169 de 1189

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.



Página 1170 de 1189

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0165 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0166 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0167 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0169 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0170 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0171 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0174 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0175 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0177 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0178 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0179 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0181 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0183 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0184 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0185 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0187 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0188 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0189 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0191 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0192 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0193 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0196 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0197 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0201 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0203 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0204 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0205 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0209 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0210 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0212 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0214 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0216 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0218 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0222 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0234 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0235 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0237 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0238 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0239 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0241 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0242 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0243 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0246 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.
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18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0247 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0249 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0251 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0253 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0254 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0255 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0257 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0258 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0259 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0261 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0262 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0263 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0272 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0273 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0274 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0276 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0277 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0278 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0280 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0281 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0282 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0283 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0284 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0296 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0297 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0300 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0301 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0303 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0304 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0305 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0309 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0312 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0313 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0316 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0317 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0319 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0320 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0322 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0325 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0327 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0330 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0331 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0334 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0335 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0338 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0339 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0341 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0342 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0343 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0346 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0347 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0349 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0350 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0351 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0354 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0355 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0357 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.
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18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0358 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0359 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0362 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0363 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0366 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0367 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0373 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0382 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0385 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0386 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0389 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0390 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0394 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0397 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0398 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0401 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0402 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0405 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0406 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0409 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0410 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0414 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0415 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0419 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0420 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0423 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0424 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0426 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0427 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0428 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0430 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0431 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0432 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0434 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0435 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0436 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0438 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0439 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0440 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0442 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0443 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0444 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0446 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0447 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0448 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0450 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0451 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0452 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0454 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0455 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0456 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0458 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0463 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0464 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0465 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0467 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0468 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.
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18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0469 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0471 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0472 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0473 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0475 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0476 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0477 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0479 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0480 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0481 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0483 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0484 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0486 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0488 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0489 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0490 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0492 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0493 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0494 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0496 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0498 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0500 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0501 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0502 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0504 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0506 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0508 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0509 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0510 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0512 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0513 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0514 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0516 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0517 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0518 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0521 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0522 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0523 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0525 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0526 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0527 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0529 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0531 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0533 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0534 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0535 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0537 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0538 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0539 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0541 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0542 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0543 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0545 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0549 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0550 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0551 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0553 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.
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18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0554 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0555 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0557 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0559 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0561 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0563 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0565 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0567 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0569 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0570 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0571 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0573 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0574 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0577 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0578 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0579 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0581 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0582 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0583 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0587 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0588 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0590 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0591 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0592 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0594 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0595 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0596 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0598 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0599 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0600 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0602 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0603 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0604 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0606 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0607 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0610 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0611 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0612 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0614 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0615 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0616 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0619 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0620 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0623 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0625 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0627 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0629 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0631 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0632 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0633 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0635 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0636 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0639 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0640 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0641 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0643 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0645 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.
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18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0648 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0649 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0650 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0652 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0655 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0658 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0660 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0661 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0663 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0664 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0665 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0667 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0668 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:07 Sistema Para o item 0669 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N. R. DA SILVA - EIRELI.

18/05/2021 - 13:13:44 Pregoeiro Senhores licitantes, peço desculpas pelo equivoco da minha parte, irei reverter a habilitação e solicitar as
novas propostas reajustadas das empresas remanescentes dos itens, para posteriormente esta fazendo a
analise das mesma.

18/05/2021 - 13:29:44 Pregoeiro Solicito a proposta reajustada das licitantes remanescentes dos itens licitados, no prazo de 02(horas)
conforme o item 10.1 do edital, sob pena de inabilitação caso não enviar a mesma, enviar para o e-mail:
setor.licitacaopmm@gmail.com

18/05/2021 - 15:20:40 Pregoeiro Boa tarde! Foi recebido através do e-mail as proposta reajustadas das licitantes, a sessão ficará suspensa,
com retorno pro dia 18/05/2021 as 17:00 horas, para a informação quanto à aceitabilidade dos documentos
enviados.

18/05/2021 - 17:00:23 Pregoeiro Após analise dos documentos enviados, constatou-se que as empresas apresentou os documentos conforme
exigi o edital.

18/05/2021 - 17:01:07 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 18/05/2021 às 17:31.

18/05/2021 - 17:01:43 Pregoeiro Boa tarde! Se algum licitante tiver intenção de apresenta recurso, o prazo de 30 minutos está aberto,
devendo o interessado motivadamente se manifestar, sub pena de preclusão do direito recursal.

18/05/2021 - 17:06:03 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

18/05/2021 - 17:07:06 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

18/05/2021 - 17:07:19 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

18/05/2021 - 17:07:28 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

18/05/2021 - 17:07:45 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

18/05/2021 - 17:12:04 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

18/05/2021 - 17:12:13 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

18/05/2021 - 17:12:48 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.

18/05/2021 - 17:13:07 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.

18/05/2021 - 17:13:24 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.

18/05/2021 - 17:13:50 Sistema O fornecedor 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0016.

18/05/2021 - 17:14:44 Sistema O fornecedor E. A. COSTA DA MATA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0018.

18/05/2021 - 17:33:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/05/2021 - 17:33:16 Sistema Intenção: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a do inciso I, do
art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO
contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante. Exigência de Certidão
Simplificada (Especifica) -

18/05/2021 - 17:33:16 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:33:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/05/2021 - 17:33:24 Sistema Intenção: Boa Sr. Pregoeiro, Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de
venda de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto. Ressaltamos que o
fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos, são fornecidas somente notas fiscais, tanto
para empresas privadas, quanto estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou material, somente com nota
fiscal, sem a necessidade de contrato. Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa
habilitação de imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao nosso setor
jurídico com as medidas cabíveis. Att, Charles M. Coelho

18/05/2021 - 17:33:24 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:33:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
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18/05/2021 - 17:33:40 Sistema Intenção: Boa Sr. Pregoeiro, Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de
venda de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto. Ressaltamos que o
fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos, são fornecidas somente notas fiscais, tanto
para empresas privadas, quanto estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou material, somente com nota
fiscal, sem a necessidade de contrato. Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa
habilitação de imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao nosso setor
jurídico com as medidas cabíveis. Att, Charles M. Coelho

18/05/2021 - 17:33:40 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:33:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/05/2021 - 17:33:51 Sistema Intenção: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação Empresa E. A. COSTA DA MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a do inciso I, do
art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO
contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante. Exigência de Certidão
Simplificada (Especifica) - Introdução A Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado
(JUCEPA) para a Habilitação Jurídica. Certidão Especifica A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE
dezembro de 2013 de que fala o Subitem 7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e
entrega de documentos levados a arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins. Alterada pela Instrução Normativa DREI nº 23, de 29 de maio de 2014, Portanto nada haver com o
processo licitatório em si. Porém esta exigência... (CONTINUA)

18/05/2021 - 17:33:51 Sistema (CONT. 1) é absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no Art. 28 da lei 8666/93. Considerar o
recurso paras os itens todos

18/05/2021 - 17:33:51 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

18/05/2021 - 17:34:00 Sistema Intenção: Boa Sr. Pregoeiro, Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de
venda de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto. Ressaltamos que o
fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos, são fornecidas somente notas fiscais, tanto
para empresas privadas, quanto estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou material, somente com nota
fiscal, sem a necessidade de contrato. Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa
habilitação de imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao nosso setor
jurídico com as medidas cabíveis. Att, Charles M. Coelho

18/05/2021 - 17:34:00 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

18/05/2021 - 17:34:09 Sistema Intenção: Boa Sr. Pregoeiro, Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de
venda de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto. Ressaltamos que o
fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos, são fornecidas somente notas fiscais, tanto
para empresas privadas, quanto estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou material, somente com nota
fiscal, sem a necessidade de contrato. Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa
habilitação de imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao nosso setor
jurídico com as medidas cabíveis. Att, Charles M. Coelho

18/05/2021 - 17:34:09 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

18/05/2021 - 17:34:15 Sistema Intenção: Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Empresa E. A. COSTA DA
MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença
de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão
de Licitação que julgou habilitada a licitante. Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) - Introdução A
Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o Subitem
7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega de documentos levados a
arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução
Normativa DREI nº 23, de 29 de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si. Porém
esta exigência é absurda, não faz parte do... (CONTINUA)

18/05/2021 - 17:34:15 Sistema (CONT. 1) rol de documentos exigido no Art. 28 da lei 8666/93,

18/05/2021 - 17:34:15 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:27 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

18/05/2021 - 17:34:27 Sistema Intenção: Boa Sr. Pregoeiro, Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de
venda de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto. Ressaltamos que o
fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos, são fornecidas somente notas fiscais, tanto
para empresas privadas, quanto estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou material, somente com nota
fiscal, sem a necessidade de contrato. Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa
habilitação de imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao nosso setor
jurídico com as medidas cabíveis. Att, Charles M. Coelho
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18/05/2021 - 17:34:27 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

18/05/2021 - 17:34:42 Sistema Intenção: Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Empresa E. A. COSTA DA
MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença
de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão
de Licitação que julgou habilitada a licitante. Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) - Introdução A
Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o Subitem
7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega de documentos levados a
arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução
Normativa DREI nº 23, de 29 de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si. Porém
esta exigência é absurda, não faz parte do... (CONTINUA)

18/05/2021 - 17:34:42 Sistema (CONT. 1) rol de documentos exigido no Art. 28 da lei 8666/93,

18/05/2021 - 17:34:42 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

18/05/2021 - 17:34:51 Sistema Intenção: Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Empresa E. A. COSTA DA
MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença
de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão
de Licitação que julgou habilitada a licitante. Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) - Introdução A
Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o Subitem
7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega de documentos levados a
arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução
Normativa DREI nº 23, de 29 de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si. Porém
esta exigência é absurda, não faz parte do... (CONTINUA)

18/05/2021 - 17:34:51 Sistema (CONT. 1) rol de documentos exigido no Art. 28 da lei 8666/93,

18/05/2021 - 17:34:51 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:34:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.

18/05/2021 - 17:34:59 Sistema Intenção: Boa Sr. Pregoeiro, Visto que nossa relação com os nossos clientes é uma relação mercantil de
venda de peças, somos isentos de contrato firmado para o fornecimento do produto. Ressaltamos que o
fornecimento de peças para veículos, tratores e equipamentos, são fornecidas somente notas fiscais, tanto
para empresas privadas, quanto estatais e governamentais sem a necessidade de contrato entre cliente e
fornecedor. Obs. Até mesmo para as prefeituras podemos fornecer peças ou material, somente com nota
fiscal, sem a necessidade de contrato. Por favor, solicitamos à vossa excelência que reconsidere a nossa
habilitação de imediato, pois não havendo reconsideração entraremos com recurso junto ao nosso setor
jurídico com as medidas cabíveis. Att, Charles M. Coelho

18/05/2021 - 17:34:59 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:35:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0018.

18/05/2021 - 17:35:10 Sistema Intenção: Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão Permanente de Licitação Empresa E. A. COSTA DA
MATA, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a do inciso I, do art. 109, da Lei n" 8666/93, à presença
de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão dessa digna Comissão
de Licitação que julgou habilitada a licitante. Exigência de Certidão Simplificada (Especifica) - Introdução A
Exigência de Certidão Especifica da Junta Comercial do estado (JUCEPA) para a Habilitação Jurídica.
Certidão Especifica A Instrução Normativa DREI Nº 3, de 05 DE dezembro de 2013 de que fala o Subitem
7.1.4.1, Dispõe sobre a autenticação, formas de apresentação e entrega de documentos levados a
arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Alterada pela Instrução
Normativa DREI nº 23, de 29 de maio de 2014, Portanto nada haver com o processo licitatório em si. Porém
esta exigência é absurda, não faz parte do... (CONTINUA)

18/05/2021 - 17:35:10 Sistema (CONT. 1) rol de documentos exigido no Art. 28 da lei 8666/93, Considerar para os demais itens que houve a
desclassificação equivoca.

18/05/2021 - 17:35:10 Sistema Justificativa: De acordo com o art. 24 do decreto n 10.024/2019, qualquer pessoa poderá impugnar os termos
do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da sessão pública, assim como descreve o subitem 23.1. e 23.2 do Edital Pregão
Eletrônico n 006/2021 . Desta feita, o momento para solicitar esclarecimentos ou apontar exigências feitas
pelo edital, já foram superadas.

18/05/2021 - 17:36:03 Pregoeiro Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

18/05/2021 - 17:37:33 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0131 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0133 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0134 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0135 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0136 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0137 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0138 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0139 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0140 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0141 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0142 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0143 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0144 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0145 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0146 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0149 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0151 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0152 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0153 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0155 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0156 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0157 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0158 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0159 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0160 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0162 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0163 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0164 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0165 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0166 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0167 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0168 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0169 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0170 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0171 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0172 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0173 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0174 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0175 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0176 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0177 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0178 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0179 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0180 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0181 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0182 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0183 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0184 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0185 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0186 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0187 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0188 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0189 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0190 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0191 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0192 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0193 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0194 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0195 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0196 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0197 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0198 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0199 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0200 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0201 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0202 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0203 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0204 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0205 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0206 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0207 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0208 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0209 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0210 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0211 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0212 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0213 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0214 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0215 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0216 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0217 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0218 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0219 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0220 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0221 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0222 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0223 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0224 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0225 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0226 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0227 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0228 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0229 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0230 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0231 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0232 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0233 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0234 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0235 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0236 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0237 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0238 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0239 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0240 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0241 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0242 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0243 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0244 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0245 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0246 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0247 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0248 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0249 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0250 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0251 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0252 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0253 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0254 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0255 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0256 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0257 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0258 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0259 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0260 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0261 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0262 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0263 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0264 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0265 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0266 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0267 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0268 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0269 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0270 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0271 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0272 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0273 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0274 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0275 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0276 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0277 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0278 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0279 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0280 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0281 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0282 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0283 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0284 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0285 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0286 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0287 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0288 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0289 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0290 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0291 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0292 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0293 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0294 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0295 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0296 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0297 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0298 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0299 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0300 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0301 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0302 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0303 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0304 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0305 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0306 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0307 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0308 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0309 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0310 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0311 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0312 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0313 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0314 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0315 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0316 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0317 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0318 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0319 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0320 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0321 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0322 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0323 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0324 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0325 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0326 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0327 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0328 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0329 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0330 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0331 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0332 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0333 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0334 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0335 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0336 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0337 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0338 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0339 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0340 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0341 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0342 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0343 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0344 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0345 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0346 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0347 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0348 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0349 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0350 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0351 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0352 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0353 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0354 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0355 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0356 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0357 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0358 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0359 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0360 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0361 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0362 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0363 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0364 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0365 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0366 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0367 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0368 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0369 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0370 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0371 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0372 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0373 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0374 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0375 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0376 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0377 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0378 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0379 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0380 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0381 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0382 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0383 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0384 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0385 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0386 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0387 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0388 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0389 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0390 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0391 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0392 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0393 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0394 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0395 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0396 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0397 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0398 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0399 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0400 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0401 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0402 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0403 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0404 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0405 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0406 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0407 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0408 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0409 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0410 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0411 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0412 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0413 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0414 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0415 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0416 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0417 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0418 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0419 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0420 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0421 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0422 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0423 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0424 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0425 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0426 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0427 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0428 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0429 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0430 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0431 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0432 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0433 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0434 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0435 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0436 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0437 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0438 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0439 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0440 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0441 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0442 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0443 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0444 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0445 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0446 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0447 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0448 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0449 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0450 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0451 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0452 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0453 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0454 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0455 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0456 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0457 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0458 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0459 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0460 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0461 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0462 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0463 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0464 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0465 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0466 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0467 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0468 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0469 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0470 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0471 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0472 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0473 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0474 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0475 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0476 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0477 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0478 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0479 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0480 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0481 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0482 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0483 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0484 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0485 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0486 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0487 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0488 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0489 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0490 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0491 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0492 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0493 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0494 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0495 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0496 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0497 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0498 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0499 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0500 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0501 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0502 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0503 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0504 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0505 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0506 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0507 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0508 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0509 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0510 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0511 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0512 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0513 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0514 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0515 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0516 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0517 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0518 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0519 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0520 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0521 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0522 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0523 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0524 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0525 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0526 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0527 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0528 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0529 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0530 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0531 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0532 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0533 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0534 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0535 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0536 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0537 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0538 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0539 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0540 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0541 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0542 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0543 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0544 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0545 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0546 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0547 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0548 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0549 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0550 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0551 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0552 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0553 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0554 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0555 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0556 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0557 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0558 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0559 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0560 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0561 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0562 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0563 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0564 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0565 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0566 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0567 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0568 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0569 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0570 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0571 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0572 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0573 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0574 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0575 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0576 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0577 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0578 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0579 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.



Página 1188 de 1189

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0580 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0581 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0582 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0583 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0584 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0585 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0586 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0587 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0588 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0589 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0590 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0591 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0592 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0593 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0594 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0595 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0596 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0597 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0598 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0599 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0600 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0601 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0602 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0603 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0604 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0605 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0606 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0607 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0608 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0609 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0610 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0611 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0612 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0613 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0614 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0615 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0616 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0617 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0618 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0619 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0620 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0621 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0622 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0623 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0624 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0625 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0626 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0627 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0628 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0629 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0630 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0631 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0632 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0633 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0634 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0635 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0636 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.
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18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0637 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0638 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0639 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0640 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0641 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0642 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0643 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0644 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0645 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0646 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0647 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0648 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0649 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0650 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0651 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0652 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0653 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0654 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0655 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0656 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0657 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0658 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0659 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0660 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0661 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0662 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0663 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0664 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0665 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0666 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0667 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0668 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

18/05/2021 - 17:37:39 Sistema O Item 0669 foi adjudicado por Ozimar Martins Palheta.

Esta ata foi gerada em 20/05/2021 às 17:39.

Ozimar Martins Palheta

Pregoeiro(a)

Clebson Batista Silva da Costa

Apoio
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